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En hållbar framtid
Hållbar utveckling bryter nationsgränser, handlar om överlevnad för framtida generationer
och är i högsta grad en fråga om ett lokalt ansvarstagande. Den berör oss såväl i vår vardag
som i vår roll som världsmedborgare.
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.
Vi studieförbund fungerar som infrastruktur för civilsamhället och genom vår verksamhet
tillsammans med tusentals föreningar över hela landet och 258 föreningar i vårt län bidrar vi
till organisationsutveckling, engagemang och hållbart ledarskap. Vi har exempelvis i samarbete med SPF Seniorerna i Hultsfred haft en föreläsningsserie med akademiska föreläsare.
Förändringskraft skapas i den lokala miljön när människor möts, idéer byts 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 landets alla kommuner. En, för
Sverige, unik resurs.
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.
SV Kalmar län vill ha 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 hoppas att du kommer att följa med på SV Kalmar läns hållbarhetsresa under
2020.
Vi ger plats för nytänkande.

Avdelningsstyrelse med personal
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Värdegrund
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande
mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv
forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter
och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som
stärker den liberala demokratin.

Vision
Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer
genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i
demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans
värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och
utveckla sin kreativa förmåga.
Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av
föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Till grund för verksamhetsberättelsen finns följande










SVs stadgar
SVs nya idéprogram, värdegrund och vision
SVs 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. SVs övergripande verksamhetsmål till 2025
Studieförbundet Vuxenskolan engagerar år 2025 minst 242 000
människor med folkbildningsaktiviteter.

SVs 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. Vi vill att så många
människor som möjligt i Kalmar län får ta del av den folkbildning som SV gör. Det
kan vara ett av våra viktigaste uppdrag – att nå många människor med vår värdegrund och vilja till att ge dig möjlighet att påverka din livssituation.
Vi mäster detta genom att titta på unika deltagare. Du är deltagare varje gång du går
på en studiecirkel, kulturarrangemang eller inom annan folkbildning. Du är unik deltagare en gång i annan folkbildning och en gång i studiecirkeln. Siffran ”unik deltagare” visa på bredden i SV Kalmar läns verksamhet. Den visar att vi når otroligt
många människor. Vårt mål är att varje år öka andelen unika deltagare.
Avdelningens resultat




Vi har under 2019 ökat våra unika deltagare. Vi hade totalt 8 683 unika deltagare, jämfört med 8 249 deltagare 2018
Vi hade totalt 15 980 deltagare inom studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet

2. SVs långsiktiga prioriteringar
SV ska fortsatta att vara en bred folkbildningsorganisation med ett brett uppdrag.
Verksamheten styrs och tar sin utgångspunkt i det lokala engagemanget och deltagarens behov eller önskemål av bildning. 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. Två viktiga partners är vår ungdomsorganisation Vi Unga och SPF Seniorerna. 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, vår vision och våra mål.
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Detta har vi gjort mer av








Fortsatt prioritering av våra grund-, medlems- och samverkande organisationer och samarbeten med civilsamhället. Vi behöver ytterligare utveckla dialogen med dessa på lokal-, regional- och nationell nivå, för att möta deras behov av bildning, ledarskaps- och organisationsutveckling.
Med föreningsformens frihet som grund, ifrågasätta normer för att därmed attrahera nytt engagemang och deltagande. Fler vill samlas kring värderingar
och för att skapa värden för sig själv och andra, så väl lokalt som digitalt.
Verksamhet för unga kräver unga ledare och nya metoder för att nå målgruppen, vilket skapar behov av särskilda satsningar på och utbildningar för unga
förtroendevalda. Här bör Vi Unga ses som en kunskapsresurs och rekryteringsbas. Under 2019 har Vi Unga i Kalmar län inte varit så aktiva. Däremot
har CUF och LUF varit aktiva och vi har hjälpt dem med lokaler och material.
Driva på för en bred och lokal opinionsbildning och verksamhet för ett livslångt lärande tillsammans med bl. a SPF Seniorerna.

Under 2019 kommer SV Kalmar län att jobba ännu mer med att utbilda våra cirkelledare genom Cirkelledarutbildningar. Vi erbjuder introduktion till alla cirkelledare
som startar hos SV. Vi har satsat hårt på grundutbildning. Utbildningarna har erbjudits på flera orter runt om i länet och vid olika tidpunkter så att alla ska kunna gå när
det passar dem. Vi har ökat andelen utbildade cirkelledare rejält under 2019. Det är
vi väldigt stolta över. Än vi är inte framme där vi vill vara. Vi kommer fortsätta att utbilda våra viktiga cirkelledare.
Under 2019 påbörjade vi arbetet med att förfina och utveckla vårt Föreningserbjudande. Vårt erbjudande kommer att kompletteras med ett digitalt erbjudande av våra
cirklar. Detta ska ses som ett komplement till våra ordinarie fysiska träffar. Detta jobbar vi vidare med under 2020.
Mål SV Kalmar län 2019
- Vi har erbjudit pedagogiska caféer om digitala närvarolistor i 6 kommuner i länet.
- Vi har erbjudit Cirkelledarutbildning-grund vid 7 tillfällen i länet.
- Vi har erbjudit Cirkelledarfördjupning vid 3 tillfällen i länet.
- Vi har visat många av våra cirkelledare digitala utbildningsalternativ.

Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som
idag har begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
SVs verksamhet riktar sig brett och utgår från var och ens intresse samt 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.
Detta förutsätter ett integrerat arbetssätt. 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 människor att delta i vår verksamhet.
I vår verksamhetsplan för 2019 skrev vi; ”Vi tror på kraften hos folkbildningen att
förena lärandet med utövande och det personliga mötet. Vi är övertygade om att SV
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genom sin kunskap kan stärka kvinnor som idag finns i utanförskap som kanske härleder till en brist i svenska språket eller som kanske härleder till egen eller närstående
psykisk sjukdom. Vi ser att SV har möjlighet att här göra en insats för länets invånare. Vi vill genom folkbildningen vara med och stötta människor i ofrivillig ensamhet. Hos oss ska det finnas olika mötesplatser där dessa människor känner sig välkomna och inkluderade! Detta viktiga arbete har vi jobbat med genom våra föreningar och genom att arrangera mötesplatser och studiecirklar.
Detta har vi gjort mer av




För att nå fler, behöver vi stärka vår egen medvetenhet om normer och värderingar i samhället kring t.ex. etnicitet, kultur och religion som kan försvåra för
människor att delta i vår verksamhet.
Aktivt arbeta med att nå målgrupper som är underrepresenterade i vår verksamhet genom att granska vårt utbud och sätt att kommunicera.

Mål SV Kalmar län 2019
 SV hade som mål att göra en satsning som syftar till att öka välbefinnandet hos
äldre med ofrivillig ensamhet. Vi har exempelvis varit med på träffpunkter och
andra ställen där människor möts och gjort folkbildningsaktiviteter.
 Vårt mål att via våra sociala medier synliggöra verksamhet inom området har
vi arbetat med bl.a. genom vårt projekt Läslust.
 Vi har försökt att starta verksamhet med målgruppen ”Uppsökande motiverande kvinnor” som är utlandsfödda. Vi har inte nått vårt mål här fullständigt.
 Vi har genom vårt projekt ”Läslust hela livet” erbjudit högläsning på särskilda
boende i Kalmar län. Vi har särskilt fokus på att nå personer med demens. Under året var 71 högläsare aktiva i länet.
 Vi har inte sökt projektpengar för att genomföra verksamhet för utlandsfödda
kvinnor.
 Vi har genomfört en mängd studiecirklar och kulturarrangemang nära människor som inte av egen kraft kan ta sig till någon av våra egna lokaler. Här samarbetar vi med äldreboenden, bygdegårdar, hembygdsföreningar och andra
föreningar, ofta kopplade till lokaler på landsbygden.

Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering
och etablering
SVs integrationsperspektiv innebär att vi arbetar aktivt för att människor med olika
bakgrund ska mötas i vår verksamhet. Integrationsperspektivet är ett långsiktigt arbete som ska genomsyra all verksamhet. SVs verksamhet ska bidra både till individens egna utveckling och till etablering i föreningsliv och samhälle.
Detta har vi gjort mer av



SV ska använda folkbildningens och kulturens kraft för att skapa tillfällen för
integration och stimulera till inkludering och etablering.
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SV ska vara en resurs för att hjälpa våra medlems- och samverkande organisationer att ta tillvara engagemang och drivkraft hos alla människor oavsett etnisk och social bakgrund.
Aktivt arbeta 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.
SV ska särskilt beakta jämställdhetsperspektivet i aktiviteter kopplade till integration, inkludering och etablering.

Vi har under 2019 försökt att samordna arbetssätt mellan kommuner för utrikesfödda. Syftet med samordningen är att öka samarbetet mellan SV och kommunerna
för att sprida goda exempel, arbetssätt och verksamhet.
SV Kalmar län vill vara den självklara samarbetsparten för föreningar som vill jobba
med integration i sin verksamhet. SV Kalmar län har verksamhetsutvecklare som jobbar i alla 12 kommuner och vi försöker samordna alla dessa verksamhetsutvecklare
för att skapa synergieffekter.
Mål SV Kalmar län 2019





Vi har jobbat på att samordna satsningar inom integrationsverksamhet i länet.
Denna samordning sker vid de personaldagar som vi genomför fysiskt.
Vi har inte kommit i mål med att öka antalet cirkelledare som är utlandsfödda.
Vi har inte erbjudit specifika cirkelledarträffar där vi synliggör målgruppen.
Vi hade som mål att erbjuda vidareutbildning för den administrativa personalen inom målgruppen. Här har vi inte nått hela vägen. Vi var på bokmässan i
Göteborg och där fanns det massor av kunskap att hämta, men vi är inte klara.

Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för
människor med funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det
egna livet och samhället i stort
Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om
alla människors lika värde och rätt till full delaktighet i samhället och FNs konvention
om “Mänskliga Rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. SV ska möjliggöra för målgruppen att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och
påverka sin vardag, samhället i stort och SVs verksamhet.
I 2019 års verksamhetsplan skrev vi att SV kommer att jobba hårt för att du som individ hittar din kraft att påverka just din vardag så att du upplever den som bättre. Vi
måste göra folkbildningen än mer synlig för målgruppen. Det ligger på SVs ansvar att
den finns i hela Kalmar län, i alla 12 kommuner, i stad och på landsbygden. Vi tror på
kulturens kraft när det gäller att jobba med målgruppen. Genom kultur får du uppleva, du får känna och du får vara med i ett sammanhang. Det är viktigt för varje individ att kunna växa genom upplevd kultur och genom kultur där du kan delta på dina
villkor. Detta har vi jobbar med under 2019. Ni kan i vår statistik se att vi jobbar
mycket med målgruppen funktionsnedsatta.
Detta har vi gjort mer av



SV ska vara en del i att stärka varje individs rätt till självbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhället. ”Mitt Val” handlar om att tillgängliggöra

Verksamhetsplan mall 2020-01-21 LO

Verksamhetsplan SV Kalmar län




Sida 9 av 21

den svenska demokratin för personer med funktionsnedsättning, såväl i samband med valen som mellan valen.
Personer med gravt flerfunktionshinder är en grupp som vi når med bildningoch kultur. Här har vi en viktig roll att fylla.
Psykisk ohälsa är ett allt större samhällsproblem. SV kan tillsammans med
våra samverkande organisationer utveckla metoder och verksamheter som
gynnar egen utveckling inom såväl förebyggande, lärande och inkludering i
samhället.

Mål SV Kalmar län 2019
 Vi har under året jobbat med att sprida högläsning genom projektet ”Läslust
hela livet” i alla 12 kommunerna. Vi har anordnat två större inspirationsdagar
- i Kalmar med 124 deltagare och i Oskarshamn med 40 deltagare. Dessutom
har vi gjort tio lokala inspirationsträffar runt om i länet med 158 intresserade
deltagare. En del av dessa har varit från samarbetsorganisationer i projektet,
t.ex. demensförening och bibliotek, medan ungefär hälften varit intresserade
nya högläsare. Vi har utbildat ca. 120 nya högläsare i studiecirkelform. Då alla
är ideella kan förutsättningarna ändras när det gäller att kunna börja högläsa.
Vi är tydliga med i kontakten med våra högläsare att detta ska vara roligt och
inte ”ett måste”. Under 2019 hade vi 71 högläsare som läste högt på äldreboende i studiecirkelform - det är vi väldigt stolta över.
 Under 2019 har vi synliggjort ”Läslust hela livet”-projektet i media och via
våra egna marknadsförningskanaler.
 Vi har på regionalnivå jobbat med att sprida verksamhet för målgruppen och
arbetssätt i alla 12 kommuner som är beprövade.
 Vi har sökt upp och samarbetat med föreningar inom målgruppen. Vi vill ge
stöd och vara den självklara utbildningsparten som arbetar med målgruppen.
 Vi har haft samarbete på regionalnivå med FUB.
 Arrangera studiecirklar för människor med psykisk ohälsa.
 Arrangera studiecirklar för anhöriga till människor i psykisk ohälsa.
 Ansöka om projektmedel allmänarvsfonden som syftar till att stärka syskon i
utsatta familjer.
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 och kunskap samt hur vi 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




För att attrahera morgondagens cirkelledare måste personal och förtroendevalda ha en ökad digital kompetens gällande digitala verktyg och digital pedagogik.
Lika viktigt som att kunna erbjuda bra digital verksamhet är också att kunna
motivera deltagare som står långt från det digitala samhället att ta steget
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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.

Mål SV Kalmar län 2019
 Vi har under året bjudit in till träffar mellan cirkelledare vilka syftar till att
minska den digitala klyftan. Här har vi jobbat både med E-listor och visat olika
sätt att arbeta med internet i sina cirklar.
 Vi har ökat cirkelledarnas användande av E-listor! Vi har haft många möten
både enskilda och i större grupper där vi visat hur man som cirkelledare kan
använda E-listor istället för papperslistor.
 Vi hargenomfört 6 pedagogiska caféer om digital folkbildning.
 Cirkeldeltagare hos SV Kalmar län har få ökat inslag av digitala moment. Vi
har uppdaterat våra lokaler med kameror och högtalare så att vi i ännu större
utsträckning möjliggör för digitala inslag i vår verksamhet.
 Vi har i projektet Läslust påbörjat arbetet med den digitala plattformen som
ska erbjudas alla högläsare. Där ska det finnas plats för att hämta kunskap och
inspiration samt hålla kontakten med andra högläsare.
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 löpnade 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





Grundorganisationernas vilja måste förankras i det lokala arbetet vilket är ett
gemensamt arbete och utgå från de lokala förutsättningarna.
SV tar, på alla nivåer, ansvar för och bjuder in till dialog för att skapa en plan
för samarbetet samt följer upp och utvärderar den gemensamma verksamheten.
SV måste erbjuda ett reellt stöd till grundorganisationerna och för det förtjäna
en ökad rapportering av verksamhet.

Mätbara mål SV Kalmar län
 SV Kalmar län har genomfört §7 överläggningar.
 SV Kalmar län har haft regionala verksamhetsutvecklare med särskilt ansvar
för verksamhet med våra Grundorganisationer.
 SV har varit delaktiga i LRFs folkrörelsedialoger.
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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.
Vi hade 2019 som mål att lyfta våra cirkelledare. Vi skrev i verksamhetsplanen om
cirkelledare och att de ger mycket av sig själva. SV Kalmar län har därför under 2019
gett tillbaka mycket till våra cirkelledare. Vi kommer att göra en särskild satsning vilken syftar till att stärka cirkelledarnas kunskap inom exempelvis ledarskap och folkbildning, men också träffar där de får utbyta erfarenheter med andra cirkelledare
inom olika ämnen. Denna satsning kommer vi att benämna ”Pedagogiska caféer”.
Vi ser det som ytterst viktigt att våra cirkelledare träffar varandra, men också den administrativa personalen. Därför ordnar vi terminsvis på flera orter runt om i länet
träffar för utbyte. Vi anser att det är så viktigt att alla cirkelledare oavsett var i länet
du bor, oavsett om du är yrkesverksam eller dagledig, oavsett vilket språk du känner
dig mest bekväm i känner dig välkommen till SVs möjligheter till vidareutveckling av
dig själv som ledare, dig själv som människa.
Vi har under 2019 jobbat mycket med att arrangera cirkelledarträffar. Tanken med
träffarna är att våra cirkelledare ska lära känna folkbildning och vår grundtanke, men
också möjligheten att möta andra med syftet att öka sin kunskap och insikter i samhället. Det kan också vara ett tema på en träff som kanske bara handlar om motorsågskörkort eller om högläsning, allt för att göra våra cirkelledare till ännu starkare och
bättre ambassadörer för folkbildning i allmänhet och SV Kalmar län i synnerhet.
Detta har vi gjort mer av






Med ny teknik och 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 kompetens- och
utbildningsmål i centrum.
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.

Mål SV Kalmar län 2019
 SV Kalmar län har bjudit in till sex pedagogiska caféer i hela Kalmar län
 SV Kalmar län hade som mål att bjuda in till minst sex Cirkelledarutbildningar
steg Grund, vi hade inbjudningar till sju utbildningar.
 SV Kalmar län hade som mål att bjuda in till minst två Cirkelledarutbildningar, fördjupning. Det har vi gjort.
 SV Kalmar län hade som mål att bjuda in till minst tio träffar för cirkelledare i
hela Kalmar län. Det målet har vi nått.
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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.
SVs personal, både den administrativa och cirkelledarna, är så otroligt viktig för vad
som händer i vår verksamhet. Därför har vi under 2019 att satsa ännu mer på att få
personalen att utbilda sig och att hitta nya sätt att skapa folkbildande verksamhet. Vi
har velat att Du som anställd på SV Kalmar län ska känna att det finns möjligheter att
utvecklas inom din tjänst, du ska känna att SV Kalmar län tycker att du är viktig och
att SV ser dig som den största resursen. Detta gör vi varje dag genom små satsningar,
men nu ska vi även göra större satsningar genom att erbjuda pedagogiska caféer och
andra sätt att mötas på. Den administrativa personalen har alla en personlig kompetensutvecklingsplan, men det genomförs även en gemensam kompetensutveckling via
träffar och studieresor med personal. Vi har exempelvis varit på Bokmässan i Göteborg med alla verksamhetsutvecklare och administratörer.
Styrelsen har en central roll i avdelningen, alla större beslut och satsningar går genom styrelsen. Vi har under 2019 stärkt styrelsen genom att ge dem kunskap och insikter om folkbildningens roll i samhället. Allt för att styrelsen ska vara starka både
genom kunskap och självförtroende med målet att ta beslut som gynnar folkbildningsverksamheten i Kalmar län. Styrelsen har utbildads i folkbildning, styrelsekunskap, ekonomi, styrning och ledning samt i hur statsbidragen skall användas.
Detta har vi gjort mer av





Vi planerar och genomför 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.
SV eftersträvar att nå fler ledare, förtroendevalda och tjänstepersoner med
egen funktionsnedsättning och annan etnisk bakgrund vilket bidrar till att vi
utvecklas som folkbildarorganisation.

Mål SV Kalmar län 2019
 All administrativt anställd personal har en personlig kompetensutvecklingsplan.
 All administrativ personal deltar i gemensam kompetensutveckling.
 Vi har satsat på att öka den digital kompetens hos alla våra medarbetare, både
administrativ personal och cirkelledare. E-listor blir snart ett krav och vi är
ännu inte framme i den kunskapsnivå som behövs.
 SV Kalmar län hade som mål 2019 att vi skall vid nyrekryteringar eftersträva
fler ledare, förtroendevalda och tjänstepersoner med egen funktionsvariation
och annan etnisk bakgrund. Det har vi varit medvetna om vid rekryteringar.
 Vi har genomfört en utbildningsdag för styrelsen om folkbildning.

Verksamhetsplan mall 2020-01-21 LO

Verksamhetsplan SV Kalmar län

Sida 13 av 21

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





Fortsatt utveckling av gemensamma nyckeltal på bl.a. områdena verksamhet,
ekonomi, HR, mm, och att utveckla våra intäktsmodeller inte minst på allmänmarknaden.
Öka SVs egenfinansiering genom ökade deltagarintäkter, ökad projektfinansiering och en strategi för affärsutveckling.
Implementera beslutsmodeller som underlättar vardagsarbetet för styrelser
och medarbetare.

Mål SV Kalmar län 2019
 SV Kalmar län har under 2019 haft ett utbud på allmänmarknaden i alla 12
kommunerna i länet.
 Vi har under 2019 att leta efter och söka projekt som kan stärka SVs folkbildningsroll i Kalmar län. Vi har under 2019 beviljats medel från arvsfonden,
länsstyrelsen och kommuner.
 Vi har analyserat de ekonomiska nyckeltal som SV förbundet tar fram.
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. Vi har under 2019 resonerat att för att kunna genomföra innovation och förnyelse krävs kunskap, det krävs och att kunskapen cementeras
och blir ett normalbeteende. För att cementera kunskap behövs påfyllnad och upprepning av kunskap du tillförskaffat dig. Det är så vi har arbetat under 2019, vi påfyllde massor av kunskap till både cirkelledare och administrativ personal som vi nu
måste cementera så att den blir en del av det vardagliga arbetet. Först då kan vi ta
nästa steg.
Vi är inte rädd för att ta in ny kunskap! Vi är aldrig rädda för att jobba innovativt, vi
njuter av att jobba med förnyelse och innovation. Vi njuter när det finns innovativ
verksamhet i hela Kalmar län. Vi måste ge invånare i länet möjlighet att växa utifrån
sina förutsättningar, att utvecklas och komma till nya insikter leder till innovation
och vart dessa innovationer stannar, det vet ingen. ”Vart vill du nå under 2019?”.
När vi gick in i 2019 hade vi väldigt få cirkelledare och verksamhetsutvecklare som
använde sig av E-listor. Vi har jobbat mycket med att öka användandet av E-listor och
vi har verkligen ökat användningen. Vi är inte framme där vi ska vara och vi kommer
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jobba vidare med detta under 2020. Men vi är ändock nöjda med den ökningen som
vi gjort av användningen av E-listor.
Detta har vi gjort mer av




Att sprida och dela framgångsrika innovations- och förnyelsekoncept mellan
varandra och våra samarbetspartners.
Att genom öppenhet och transparens vara mottaglig för nya tankar och idéer
som formuleras också utanför de traditionella folkbildningsorganisationerna.

Mål SV Kalmar län 2019
 Vi hade som mål att 50% av våra cirklar ska genomföras med E-listor. Vi
nådde inte målet under 2019, 5% av våra studiecirklar var med E-lista. Vi
kommer jobba vidare med detta under 2020.


Den administrativa personalen har vid flera tillfällen fått utbildning och inspiration som stärker innovationsförmågan. Exempelvis genom att besöka bokmässan i Göteborg och genom projektet Läslust.

SV Kalmar län i siffror
2019 blev ett bra år för SV Kalmar län. Det blev ett bra år både för verksamheten och
ur ekonomisk synvinkel. Den största verksamhetsökningen har vi gjort i Västerviks
kommun. Detta beror till stor del på att västervikskommun gärna vill samarbeta med
oss inom olika områden. Vi försöker hjälpa dem på alla sätt vi kan. Ökningen beror
också på att Västerviks föreningar verkligen har sett att SV är en bra samarbetspartner och att vi har bra verksamhet och kan erbjuda bra material och hjälp till deras
föreningar.
Verksamhetsform
Folkbildning
Studiecirklar
Annan Folkbildningsverksamhet
Kulturprogram
Asylsökande/förläggningsboende
Annan folkbildningsverksamhet
Vardagssvenska
Studiecirkel
Uppsökande och motiverande insatser
Studiecirklar
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3. Avdelningens prioriteringar
Allmänmarknad
Verksamheten inom allmänmarknaden kännetecknas främst av att det är den enskilda individens behov och intressen av kunskap, kompetens och utveckling som styr
utbudet. Vi erbjuder ett brett och aktuellt verksamhetsutbud med gemensam profil.
Särskilt viktigt är också allmänmarkanden för att nå vårt övergripande verksamhetsmål 2025. Vi har under 2019 arbetat med att allmänmarkanden ska genomsyras av
folkbildning, att det i våra studieprogram ska synas att det är Studieförbundet Vuxenskolan som står för kursen, studiecirkeln eller kulturarrangemanget.
Vi siktar högt! Vi har jobbat med att kursutbudet på allmänmarknaden ska vara attraktivt och tillgängligt i alla våra 12 kommuner. Det ska inte spela någon roll om du
valt att bo i stad eller på landsbygd. Du ska kunna känna att SV finns på din ort och
att SV har ett utbud som du som invånare i Kalmar län attraheras av! Vi har dock inte
samma utbud i alla kommuner. Utbudet på allmänmarknaden styrs av vilka cirkelledare vi har, hur många invånare det bor på orten och efterfrågan av cirklar. Kan du
tänka dig att gå en cirkel i grannkommunen? Kan du tänka dig att delta i en cirkel digitalt?
Mål SV Kalmar län 2019




Vi har gjort strategiska satsningar på allmänmarknaden. Se text ovan.
Vi har jobbat för att kunna presentera ett attraktivt utbud i länets alla 12 kommuner.

SVs musikverksamhet
Musiken är efter idrotten Sveriges största folkrörelse och det är också det största enskilda ämnesområdet inom SV. Tusentals människor får genom oss och våra studiecirklar tillgång till replokal, danslokal, möjlighet att spela in i studio och stå på scen,
och genom våra workshops och kurser kan alla utveckla sig vidare i sitt musikintresse. Vi har över 1800 band eller grupper över landet.
Mål SV Kalmar län 2019




Vi har arbetat med att stärka den musikverksamhet som genomförs i länet.
Vi försöker finnas med och satsa på ungas musikuttryck.

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
dags arbete men behöver också samlas upp planer för t.ex. tillgänglighet och arbetsmiljö.
Kvalitetsutveckling
SV ska uppvisa god kvalitet i alla delar av verksamheten, det förväntar sig våra deltagare, anslagsgivare och samhället i övrigt. Vi sätter kvaliteten i verksamheten långt
högre än att pressa fram en massa timmar. Föreningar ska komma och samarbeta
med oss för att vi är duktiga på att föra in folkbildning i deras verksamhet. Ändamålet
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är inte och kommer inte att vara att pressa föreningarna på timmar. Det anser vi är
fel sätt att jobba på.
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. Vi har deltagit på förbundets
alla digitala möten om kvalité i verksamhet. Vi har deltagit på Kalmar läns bildningsförbunds konferens om etik som hölls i maj. Utifrån vårt arbete med utvärdering och
förbättring av föregående kvalitetsredovisning kommer vi att sätta följande mål:
Mål SV Kalmar län 2019




Vi sätter en heder i att följa de rekommendationer som gällande etik och kvalitet från förbundsnivå.
Alla våra cirklar ska utvärderas via digitala deltagarenkäter

Lokaler och tillgänglighet
SV Kalmar län har sitt säte i Oskarshamns kommun och har kontor i Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar, Borgholm och Nybro kommun. Utifrån tillgänglighetspolicyn har vi en handlingsplan för att anpassa våra kontor och studielokaler, prioritering för detta år är följande mål.

Mål SV Kalmar län 2019






Åtgärda och följa upp SV-avdelningens tillgänglighetsplan.
Vid extern förhyrning i första hand välja lokaler som är tillgängliga för alla.
Vi har under 2019 byggt en helt ny anpassad entré till lokalen i Borgholm.
Vi har under 2019 byggt en helt ny anpassad parkering till lokalen i Borgholm.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljökommittén träffas kontinuerligt och driver och dokumenterar arbetsmiljöarbetet som inkluderar att undersöka risker, genomföra riskanalyser, åtgärda samt
följa upp.
Mål SV Kalmar län 2019




Årligen upprätta en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Miljö och hållbarhet
Som utgångspunkt för SVs 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.
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Avdelningens mål



Upprätta en handlingsplan för vårt miljö- och hållbarhetsarbete med konkreta
mål. Uppfyllandet av miljöpolicyn ska kontrolleras och målen ska mätas regelbundet av respektive enhet

Mål SV Kalmar län 2019





Vi har upprättat en handlingsplan för vårt miljö- och hållbarhetsarbete med
konkreta mål.
SV Kalmar län uppmuntrar till inköp och användande av fairtrade kaffe och te
på våra kontor.
Vi väljer miljövänliga alternativ vid inköp till vår verksamhet och våra lokaler.

Uppdragsverksamhet och projekt
Vid sidan av folkbildningsuppdraget är SV en aktör inom övrig vuxenutbildning.
Uppdragsutbildning stärker SVs roll inom det livslånga lärandet och bidrar till en positiv utveckling för både individ och samhälle.
Genom att i projektform starta nya verksamheter är vi med och bidrar till vår egenoch samhällets utveckling. Kännetecknande för våra projekt är att de har en tydlighet
vad det gäller mål, tidpunkt för start, slut och att de utvärderas.
SVs uppdragsverksamhet och projekt utgår alltid från SVs värdegrund och använder
folkbildningens idé och pedagogik.
SV Kalmar län har under 2019 drivit fyra större projekt. Dessa är;
Orrefors mötesplatsen
Händernas Hus i Kalmar
Leader Kristdala Bockarabygden
Läslust hela livet
Projekten har finansierats genom Allmänna arvsfonden, TIA från Länsstyrelsen samt
leader sydost. Förutom dessa större projekt arbetar vi med mindre projekt i samarbete med exempelvis kommuner och ibland föreningar.
Mål SV Kalmar län 2019



Vi har varit en aktiv part i samarbete med kommun, Länsstyrelse, region samt
Civilsamhället.

Kommunikation och marknadsföring
Varumärkesundersökningen som vi gjorde under 2015 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.
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Mål SV Kalmar län 2019






SV har uppmärksammat vart och ett av SV:s fem prioriterade områden genom
olika aktiviteter t.ex. pressträff, sociala medier eller reportage på hemsidan.
Vi har arbetat genom cirkelledarporträtt med att personifiera vår verksamhet
genom att lyfta våra ledare och deltagare.
T.ex. foton och intervjuer på hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.
Vi har marknadsfört vårt utbud på allmänmarknaden genom annonsering/studieprogram två gånger per år samt genom att finnas med på kurser.se
Vi har skickat ut digitala nyhetsbrev till ledare och deltagare.

5. SVs 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 49 människor genom bland annat Svenska från dag 1 och Vardagssvenska.
Vi har arbetat i de kommuner där det under 2019 funnits asylsökande och främst genom vårt TIA projekt i Orrefors. Denna verksamhet har inte rapporterats till staten
utan har genomförts inom projektet.
Verksamheten i Orrefors haft syftat till att skapa möten och en meningsfull vardag för
de ensamkommande som bott på boendet i Orrefors.

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 11 ledamöter, valberedningen av 4 ledamöter och revisorerna av 2
personer. Under året har 14 förtroendevalda deltagit i någon form av utbildning kopplat till deras roll.
Styrelsens ledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Övriga ledamöter

Centerpartiet
Liberalerna
LRF

Lisbeth Lennartsson
Håkan Hermansson
Karl-Erik Gustavsson
Eilert Bergström
Jimmy Alexandersson
Eva-Lena Fungmark
Mats Blomberg
Malin Engdahl
Filip Qvarnström
Håkan Hermansson
Eleonor Nilsson

Revisorer
Ordinarie

Anita Andersson
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Börje Forss
Ann-Margret Lindholm

Börje Helgesson
Andreas Carlsson
Inga Jonsson
Gull Lewton

Tjänstepersoner
Det är SVs medarbetare (tjänstepersoner, cirkelledare samt förtroendevalda) och deras kompetenser och färdigheter som utgör förutsättningen för SVs möjligheter att nå
vårt övergripande mål. För SV är det av yttersta vikt att behålla kompetenta och erfarna medarbetare, och samtidigt kontinuerligt förstärka organisationen med nya
medarbetare. I avdelningens HR-arbete måste vi planera för en tryggad kompetensförsörjning. Grunden för att säkerställa en framtida kompetensförsörjning är att
skapa en verksamhet som präglas av professionalism och goda utvecklingsmöjligheter, är ett gott ledarskap, en säker arbetsmiljö och ett agerande i linje med de gemensamma mål och värderingar viktiga beståndsdelar
Under året har alla tjänstepersoner deltagit i någon form av utbildning kopplat till deras roll. Vi har i varje kommun minst en ansvarig verksamhetsutvecklare som i sitt
uppdrag ska göra bred folkbildningsverksamhet. I uppdraget ligger även att hitta synergieffekter och samarbeten mellan kommunerna och regionen.
Tjänstemän:
Avdelningschef
100% (1 person)
Verksamhetsutvecklare
590% (10 personer)
Administratör
80% (2 personer)
Kommunikatör
50% (1 person)
Projektanställd
225% (3 personer)
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7. Statens syften
Staten har 4 syften som folkbildningen ska förhålla sig till:
 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka
sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
 Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
SV avdelningen förhåller sig till dessa syften enligt följande

En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med
andra.
Genom alla möten som vi erbjuder för det demokratiska samtalet, i studiecirkeln, kulturarrangemanget och föreläsningen, bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin.
Vi har en utåtriktad verksamhet kring olika samhällsfrågor, där innevånarna i kommunen ges möjlighet att ta in ny kunskap, föra dialog samt ingå i ett sammanhang. För
våra deltagare med olika funktionsnedsättningar är studiecirkeln i många fall det enda
forum där man kan vara med och påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
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. Slutord - avdelningschefens kommentar
Det är med stolthet SV Kalmar län summerar året 2019.
Vi har mött de utmaningar som folkbildningen står inför med ett förhållningssätt och
inställning att vi tror på vad det är vi gör. Vi är stolta över den verksamhet vi bedriver.
Vi tror på att vi har en oerhört viktig plats att fylla i samhället.
Hur skulle din by, din stad eller ditt samhälle se ut om inte Studieförbundet Vuxenskolan eller våra andra studieförbund fanns?
Vi har genomfört år 1 i vårt arvsfondsprojekt Läslust med fantastiska resultat, vi har
nått så många människor med läsecirklar, vi har utbildat och peppat massor av blivande cirkelledare som kommer kunna göra studiecirklar långt efter att projektet är
avslutat. Detta var året då vi fick ännu ett projekt från allmänna arvsfonden. Vi kommer starta ett Händernas Hus 2.0 där vi under år 2020 kommer att öppna i Emmaboda
och erbjuda ungdomar en plats att utveckla kunskaper som gör att de kan bli anställningsbara i kreativa yrken.
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Vi har också haft fantastiska samarbeten med så många föreningar, med fantastiska
deltagare och cirkelledare. Ni gör oss bättre!
Vi har samtidigt som vi genomfört massor av bra verksamhet även lyckats att göra ett
ekonomiskt plus resultat. Det ekonomiska överskottet tar vi med oss in de utmaningar
som SV Kalmar län står inför.
Vi ser dock med en oro på den utveckling samhället går mot. Vi måste ta hotet mot
klimatet och vår miljö på allvar. Vi måste börja agera och leva på ett hållbart sätt både
när det gäller transporter och mat. Här har vi som studieförbund en viktig roll genom
att sprida kunskap och möjlighet till att skapa diskussioner.
Vi ser också med oro på människor upplevda ensamhet. Vi ser att här har SV Kalmar
län en viktig roll att fylla. Vi vill ge människor med olika åsikter, med olika bakgrunder
och kunskaper möjlighet att mötes. Det är i mötet vi utvecklas, hittar nya vägar och
kommer till insikter.

_________________________
Lisbeth Lennartsson
Avdelningsordförande i avdelningen
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______________________
Maria Strömberg
Avdelningschefen i avdelningen

