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Plats för engagemang, bildning och
demokrati
Att planera för ett år framöver har nog aldrig varit svårare än nu. Vi har under det gånga året
sett enorma förändringar av hur vi möts och hur vi lär oss. Vår verksamhet, precis som
många andra verksamheter har både krishanterat, tagit nya tag, planerat och förändrat.
Men vi har verkligen försökt att inte ställa in, utan ställt om och ställt upp så mycket vi bara
kan. Vi har kunnat genomföra aktiviteter inom funktionsrätt digitalt. Våra
cirkelledarutbildningar har också genomförts digitalt. En del verksamhet har kunnat
genomföras utomhus under våren och vi har på olika sätt hittat nya vägar för att kunna
genomföra en del av den planerade verksamheten.
För när nu pandemin har drabbat världen och begränsat så väl föreningslivet, kulturen och
folkbildningen att mötas, har vi berövats det mest grundläggande, den sociala gemenskapen.
Gemenskapen som skapas när människor möts, när människor delar med sig av kunskap,
engagemang och erfarenheter. De möten som är byggstenar som stärker tilliten till varandra
och till demokratin.
Detta samtidigt som det runt om i världen och i vår närhet höjs röster för att begränsa oss i
vår frihet att tänka, samtala och lära av varandra. Det var ur en liknande samtid, som idén
om ett fria tankars hem, kom. Det som kom att bli Studieförbundet Vuxenskolans första
studiecirkel, på en gård i Slöinge i Halland 1920. Då var det kyrkan som med sin konservativa
hållning var en begränsande kraft.
Nu är det andra krafter och problem som utmanar oss, men studiecirkeln står fortfarande
stark. Som metod – där alla kommer till tals och får dela sitt engagemang och sin kunskap
med varandra, som form – där så väl ett allmänt utbud, föreningsteknik eller musik får plats,
och inte minst, nära dig - var du än bor finns något av SV:s över 200 kontor eller uppemot
20 000 cirkelledare redo.
Vi är övertygade om att vi ska fortsätta i minst 100 år till! Tillsammans driver vi utvecklingen
av engagemang, bildning och demokrati - i hela landet.

SV Jönköpings län
Styrelse och medarbetare
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Det här är Studieförbundet Vuxenskolan
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.

Ett studieförbund
Staten har slagit fast fyra syften för sitt stöd till folkbildningen som vi som studieförbund
arbetar med:
•
•
•
•

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 utbildnings-nivån i
samhället.
Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med andra.
Genom alla möten som vi erbjuder bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin.
Vi har en utåtriktad verksamhet där människor får möjlighet att ta in ny kunskap, föra samtal
med andra och att ingå i ett sammanhang. För våra deltagare med olika
funktionsnedsättningar är studiecirkeln i många fall det enda forum där en kan vara med för
att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
Genom att tillhandahålla ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten och föreningar
bidrar vi 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.

Studieförbundet Vuxenskolan och omvärlden
I takt med att vårt samhälle förändras måste också vi anpassa vår verksamhet för
att möta förändringarna. Vi erbjuder ny verksamhet inom nya områden och
fokuserar ännu mera på hälsa, miljö och hållbarhet. Vi erbjuder också digitala
mötesplatser och vill utveckla all vår folkbildningsverksamhet.
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Mål och verksamhet
Långsiktiga prioriteringar

Studieförbundet Vuxenskolan ger år 2025 fler än 242 000 människor, i hela landet,
möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter.

SV Jönköpings läns mål 2021

•

Vårt mål för vår avdelning har uppnåtts men vi fortsätter arbetet med att nå ännu flera
människor till vår verksamhet. Under 2020 som var ett speciellt år nådde vi 10 300
deltagare och vi arbetar för att under 2021 komma upp i 13 200 som var summan vi
nådde upp till år 2019.

Våra långsiktiga prioriteringar

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. Vi finns och verkar i hela landet, för hållbar lokal utveckling och stärkande av den
liberala demokratin.
Det är viktigt att SV svarar upp mot våra grundorganisationers behov och gemensamt satta
planer. För att möta grundorganisationernas behov av bildning, ledarskaps- och
organisationsutveckling behöver vi ytterligare utveckla dialogen på lokal, regional och
nationell nivå.
Förbundet Vi Unga är SV:s självständiga barn- och ungdomsorganisation. SV vill stärka
samarbetet med Förbundet Vi Unga, i enlighet med den av förbundsstämman fastställda
”Inriktning för samarbetet mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Förbundet Vi Unga”.
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.
SV Jönköpings läns mål 2021

Utifrån Strategi för SV:s arbete med organisationer och föreningar - Plats för lokalt
föreningsengagemang har vi särskilt prioriterat följande insatser för året:
•

Ha personlig kontakt med alla våra föreningar för att hjälpa till med att ordna
mötesplatser och att även inspirera till digitala möten.

•

Vi står snart inför en ny valrörelse och där måste SV vara med för att initiera till
verksamhet i samverkan med våra partier.
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2. Studieförbundet Vuxenskolan 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 t.ex. etnicitet, kultur och religion som kan försvåra
för en mångfald av människor att delta i vår verksamhet.
SV tillgängliggör folkbildning för människor med funktionsnedsättning. SV ska möjliggöra
för människor att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka sin
vardag, samhället i stort och SV:s verksamhet. Samarbetet med våra medlems- och
samverkande organisationer i dessa frågor är av stor vikt. Vår verksamhet för människor med
funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till full
delaktighet i samhället.
En annan viktig målgrupp som vi behöver arbeta mer för att nå är personer som drabbas av
psykisk ohälsa och ensamhet. För många kan detta begränsa möjligheten att delta i
folkbildningen.

SV Jönköpings läns mål 2021

Utifrån rapporten Tre grupper – tre möjligheter, En rapport om personer som SV inte
når idag har vi särskilt prioriterat följande
• Fokusera på psykisk ohälsa och ensamhet som uppstår under Corona.
• Hur fångar vi upp ensamma unga människor. Vi vill hitta ämnen som lockar dem till att
delta i vår verksamhet.
• Starta samtalsgrupper för personer med psykisk ohälsa.
•
•

Erbjuda föreläsningar inom området och söka projektmedel för att kunna arbeta bredare
med målgruppen.
Använda affärsutvecklingsgruppen för att hitta projektidéer.

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
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.
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Ansvaret för att driva innovations- och förnyelsearbetet är ett gemensamt åtagande i enlighet
med gemensamt fattat beslut vid förbundsstämman 2017. Det är i folkbildningen och i första
hand i den lokala verksamheten som förnyelse och innovationer för en mer hållbar utveckling
blir verklighet.
Framgångsrika organisationer avsätter 10-15 procent av sina resurser för riktade insatser att
tänka nytt och utveckla nya former för att driva verksamheten. Den största risken tar man
när man inte tar en risk!

SV Jönköpings läns mål 2021

•
•
•
•

Anordna ”Plats för samtal” kring hållbarhetsfrågor.
Hållbarhetstänket ska genomsyras i vårt förhållningssätt till personal, ledare och
deltagare.
Skapa ny verksamhet t ex grupper som träffas kring teknik och digitala lösningar mm.
Anordna verksamhet för att få in flera män i våra grupper.

•
•

Öka den interna kunskapen kring jämställdhet.
Arbeta med omvärldsanalyser och trendspaning.

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.
Det är viktigt med det fysiska mötet men genom digitala lösningar kan vi nå nya målgrupper.

SV Jönköpings läns mål 2021

•
•
•

Avsätta tid för kompetensutveckling av personal och ledare inom det digitala området.
Använda digitala lösningar som komplement till våra fysiska träffar.
Öka andelen kallelser via e-post till 75 %.
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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.
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 vara godkända och vi arbetar för att våra cirkelledare ska genomgå
cirkelledarutbildning.
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.

SV Jönköpings läns mål 2021

•
•
•
•
•
•

Utifrån hösten 2020:s medarbetarundersökning kommer vi att fokusera på att genomföra
vår framtagna handlingsplans aktiviteter under början av 2021.
Se till att vi har rätt kompetens i avdelningen
Anordna styrelseutbildningar
Öka delaktigheten bland personalen
Tydliggöra mål för verksamheten
Skapa en trygg arbetsmiljö under rådande Corona
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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 ökad kostnadseffektivitet, samarbete
med andra som delar folkbildningens grundläggande värden samt att bedriva ett
opinionsbildande arbete för att få de offentliga anslagsgivarna att inse den betydelse som
folkbildningen har för att möta samhällets framtida utmaningar måste prioriteras. En
ekonomi i balans är en grund för att oberoende kunna utveckla verksamheten.

SV Jönköpings läns mål 2021

•

Följa upp ekonomin tillsammans med personalen

•
•
•

All personal tänker projekt som kan hjälpa till att bära verksamheten.
Avsätta tid för all personal till att spåna kring projektidéer
Erbjuda kurser för föreningar för att uppmuntra till att söka projekt.

Ytterligare prioriteringar SV Jönköpings län
Allmänmarknad
Verksamheten inom allmänmarknad kännetecknas främst av det som är den enskilda
individens behov och intressen av kunskap, kompetens och utveckling som styr utbudet.
Trots ett osäkert läge i och med Coronapandemin vill vi erbjuder ett brett och aktuellt
verksamhetsutbud utifrån riktlinjerna för en smittsäker verksamhet. Särskilt viktigt är också
allmänmarknaden för att nå vårt övergripande verksamhetsmål 2025.

SV Jönköpings läns mål 2021

•
•

På ett ansvarsfullt sätt anordna verksamhet i anpassade lokaler och utifrån
folkhälsomyndighetens restriktioner.
Arbeta medvetet för att nå vårt övergripande verksamhetsmål 2025

•

Erbjuda digitala alternativ när inte det fysiska mötet är möjligt att genomföra.

Fria kulturgrupper
SV bedriver en omfattande folkbildningsverksamhet tillsammans med olika typer av
intressegrupper. Dessa karaktäriseras ofta av deltagarnas gemensamma intresse av lärande
och att cirkelledaren inte arvoderas.

SV Jönköpings läns mål 2021

•
•

Arbeta aktivt för att öka antalet kamratcirklar
Hitta samarbeten med nya föreningar
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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 studio och stå på scen. Genom våra workshops
och utbildningar kan alla utveckla sitt musikintresse.

SV Jönköpings läns mål 2021

•
•

Öka musikverksamheten i de kommuner som inte uppnår målet för
organisationsbidraget.
Utveckla och utbilda våra band och erbjuda replokaler och möjlighet att spela in i studio.

Uppdragsverksamhet och projekt
Vid sidan av folkbildningsuppdraget är vi också en aktör inom övrig vuxenutbildning. Vår
utgångspunkt för uppdrag och projekt är vårt idéprogram, folkbildningens idé och pedagogik.
Uppdragen stärker vår roll inom det livslånga lärandet och bidrar till en positiv utveckling för
individ och samhälle. Genom att i projektform starta nya verksamheter är vi med och bidrar
till vår egen och samhällets utveckling. Kännetecknande för våra projekt är en tydlighet vad
gäller mål, metoder och hur de utvärderas.

SV Jönköpings läns mål 2021

•
•

Arbeta vidare i affärsutvecklingsgruppen för att hitta projekt och uppdrag.
Öka intäktsbasen genom att erbjuda uppdragsutbildning och bevaka t ex
arbetsförmedlingens utlysningar.
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Organisation
Kvalitet i allt vi gör
Vi ska ha kvalitet i alla delar av verksamheten. Vi arbetar utifrån gemensamma principer som
gäller för alla i Studieförbundet Vuxenskolan. Särskilt viktigt i vårt kvalitetsarbete är att ta
reda på hur våra deltagare, cirkelledare och de vi samarbetar med uppfattar oss och vårt
arbete. Detta är viktig information in i vårt arbete med ständiga förbättringar och att lära i
vardagen. Gemensamt för organisationen är också att arbeta med risk- och
konsekvensanalys.

SV Jönköpings läns mål 2021

•
•
•

Skicka och utvärdera digitala enkäter till alla deltagare och cirkelledare vid genomför
verksamhet.
Utbilda styrelser och ledare i våra organisationer
Ha regelbundna samtal med cirkelledare och föreningar

Tillgängliga lokaler
Vi arbetar med att alla våra egna lokaler ska vara tillgängliga utifrån samhällets krav och för
att alla ska kunna delta i den verksamhet vi skapar.

SV Jönköpings läns mål 2021

•
•

Se till att alla våra lokaler är tillgängliga och anpassade efter vår verksamhet
Se till att alla anställda har en bra fysisk arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö
Vår ambition är att vara en bra arbetsplats. Alla som arbetar hos oss ska känna sig trygga,
säkra och att deras kompetens tas till vara. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi
tillsammans med medarbetarna undersöker risker, genomför riskanalyser, åtgärdar och
följer upp arbetet. Vi genomför också regelbundet en medarbetarundersökning.
Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier vilket vi visar genom att återkommande
samtala om hur vi vill att det ska vara i vårt studieförbund. Vi har bland annat tagit fram ett
material om trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier som alla medarbetare fått.

SV Jönköpings läns mål 2021

•
•

Fortsätta att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
Utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete
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Kända och nyskapande
Vår senaste kännedoms- och varumärkesundersökning från 2019 visar att många känner till
Studieförbundet Vuxenskolan. Det gäller såväl allmänheten som kommunala beslutsfattare.
Däremot är det många som inte har några associationer. Vi vill uppfattas som ett modernt
och nyskapande studieförbund som är attraktivt, tillgängligt och gör bra saker för samhället.
Det ställer krav på att utveckla vår kommunikation som visar upp bredden av vår
verksamhet.

SV Jönköpings läns mål 2021

•
•

Följa våra strategier när det gäller kommunikation och hur vi arbetar med sociala medier.
Ha en plan för i vilka offentliga sammanhang vi ska finnas med för att presentera vår
verksamhet.

Miljö och hållbarhet
Vi vill bidra till en hållbar utveckling där ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden
bildar en helhet. Som studieförbund är det en av våra långsiktiga prioriteringar och något
som vi arbetar med tillsammans med de föreningar och organisationer vi samarbetar med.
För oss är det därför viktigt att det vi gör på våra kontor och i vår administration ska vara
hållbart.

SV Jönköpings läns mål 2021

•
•
•
•

Hållbarhet och miljö ska genomsyra all vår verksamhet
Arbeta med miljö och hållbarhet utifrån olika aspekter. Ekonomisk och social hållbarhet
samt miljö.
Minska resande genom att ha digitala möten där det är möjligt.
Arbetslagen arbetar mera lokalt.
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Budget
Under förra verksamhetsåret slog Covid19-pandemien hårt mot avdelningens verksamhet.
Många verksamhets/cirklar/aktiviteter ställdes in eller sköts upp, vilket medförde ett
ekonomiskt överskott i kombination med en verksamhetsskuld. Erhållna statsbidrag
återinvesteras alltid i vårt folkbildningsuppdrag och i vår verksamhetsidé.
Planeringen av 2021 års verksamhet präglas av osäkra förutsättningar. Avdelningen planerar
dock att genomföra följande verksamheter som blev uppskjutna/inställda under förra året:
•
•
•
•

Att utifrån de restriktioner som finns arbeta för att kunna starta upp verksamheten
fysiskt och digitalt.
Satsa på marknadsföring för att ta plats i länet med vår folkbildning
Använda verksamhetsöverskottet till att utveckla verksamheten inom våra
prioriterade områden.
Söka nya projekt.

Det medför att verksamhetskostnader kommer att överstiga intäkterna under 2021 och
budgeten visar ett ekonomiskt underskott.

Belopp anges i tusentalskronor (TKR)

Budget 2021

Budgeterat verksamhetshetsresultat (ej finansiella poster)

-650 000 kr

Budgeterat verksamhetsresultat (inklusive avskrivningar
och finansiella poster)

-500 000 kr
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Fördjupning
Till grund för den här verksamhetsplanen finns följande dokument där det går att läsa mer:
•
•
•

Stadgar för Studieförbundet Vuxenskolan.
Idéprogram för Studieförbundet Vuxenskolan.
Strategisk plan 2020-2021.

•
•

Statens syften med folkbildningen (prop 2013/14:172).
Behov och önskemål från deltagare, föreningar, samarbetspartners, kommunala enheter
och fristående grupper.
Grundorganisationernas viljeinriktning.
Nulägesanalys (hösten 2020).

•
•
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