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Insikt – eftertanke – nytänkande 
Det är tre ord som präglat 2021 för oss medarbetare i SV Östergötland.  

Vi började året med pandemin och det förändrade arbetssätt det innebar med att ställa om vår verksamhet, 
både cirklar och internt. Vi hade god hjälp av omställningsåret 2020 men vi insåg också att pandemin inte 
var något hastigt övergående och att vi fortsättningsvis behövde vara beredda på att ställa om snabbt och att 
ha det i åtanke när vi planerar vår verksamhet.  

Med engagerade, förändringsbenägna och samarbetande kollegor inom SV Östergötland lyckades vi trots 
det rådande läget riktigt bra. Som ni kan se i de olika verksamhetsberättelserna har vi än mer satsat på att 
stötta föreningar och cirkelledare för att klara digitaliseringen som kom på grund av pandemin. Situationen 
har även gett fördelar internt, vi har kompetenshöjt oss inom den digitala världen och kunnat öka 
kontakten med våra samverkansparter genom att använda oss av nya kontaktvägar för kommunikation. 

Ett år av internkontroll från förbundet har också gett oss insikter med eftertanke som följd, men vi är som 
sagt förändringsbenägna och steppade upp för att öka vårt kvalitetsarbete, fastställa rutiner och jobba på 
nya sätt. 

Vi är ett gäng medarbetare som engagerar oss och brinner för folkbildning. Vi vet vad det betyder för den 
enskilda människan i vårt land därför ger det oss också så mycket tillfredsställelse i vårt arbete. 

 

Medarbetarna i SV Östergötland 

via Mari Sheiakh, kommunikatör SV Östergötland 
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1. Verksamhet SV Östergötland 2021 

1.1 Lokal Kraft 

Verksamheten inom området Lokal kraft omfattar samarbete med grund- och medlemsorganisationer samt 
med lokala organisationer och nätverk. Lokal kraft har även ett brett utbud av cirklar på allmänmarknaden. 
Verksamhet har bedrivits i samtliga länets 13 kommuner under 2021. 

Lokal kraft har under 2021 genomfört 176 kulturprogram och därtill lika många studiecirklar vilket är en 
liten minskning från föregående år. Drygt 60 arrangemang har genomförts helt eller delvis på distans, det 
är en ökning från föregående år. Fokus under hela året har varit att utbilda och stötta ledare och föreningar 
som vill ställa om till digitala möten och samtidigt introducera e-lista(digital närvarolista) till alla ledare 
som inte haft det förut.  

Verksamheten nådde 1336 unika deltagare under året, det är en minskning med drygt 1000 personer 
jämfört med 2020 och en dryg halvering från år 2019. En tydlig konsekvens av att vi under en stor del av år 
2021 var starkt begränsade när det gäller anordnande av fysiska sammankomster. Fördelningen mellan 
antal kvinnor och män som deltar i studiecirklar är relativt jämn.  

 

De vanligaste ämnena för studiecirkel och annan 
folkbildning har varit: Vävning, Hantverk, Träslöjd, 
Knyppling, Historia, Motorsågskörkort, Jägarexamen, 
Matlagning och Biodling.     

                                                                

 

 

 

Grundorganisationerna LRF, C och L 

Verksamheten tillsammans med grundorganisationerna har omfattat totalt 26 arrangemang med ca 120 
deltagare. 

Tillsammans med LRF har 18 arrangemang genomförts. Utbildningar i Motorsågskörkort ökade och 16 
cirklar genomfördes under 2021. Dessutom genomfördes 2 cirklar i Röjsågskörkort. 

På lokalavdelningsnivå har vi anordnat Jägarexamen (distans) med LRF Godegård och startat 
föreläsningsserien Lär känna bygden där du bor tillsammans LRF Kinda. 

Mersmak röjning är ett 3-årigt projekt inom Säker skog som finansieras genom Landsbygdsprogrammet 
och genomförs av SV tillsammans med LRF och Södra Skogsägarna. Under 2021 har projekt Mersmak 
röjning varit vilande på grund av pandemin. 

Dikesprojektet med LRF, på uppdrag av Jordbruksverket, har visserligen fortlöpt under året men inga 
cirklar har kunnat genomföras på grund av pandemin och restriktioner.  

Beredskapscirklarna med målgrupp LRF har varit pausade under året på grund av pandemin. 

Med Centerpartiet inklusive Centerkvinnorna har 4 arrangemang genomförts. 

Med Liberalerna inklusive Liberala kvinnor har 1 arrangemang genomförts. 
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Medlems- och samverkande organisationer 

I samarbete med Biodlarna har vi genomfört främst nybörjarcirklar i biodling men också föreläsningar och 
fördjupningscirklar. Intresset för biodling håller i sig och engagerar deltagare i hela länet. Många 
biodlarföreningar har anammat möjligheterna med olika digitala mötesverktyg och genomfört 
teoriträffarna på distans. 

Samarbetet med Hembygdsrörelsen är stabilt och det finns ett lokalt samarbete med ett 25-tal 
hembygdsföreningar. Här är pandemieffekten fortsatt tydlig under 2021 men trots detta är 
hembygdsrörelsen sammantaget den samverkanspart inom Lokal kraft som samlar flest deltagare och 
genomför det högsta antalet studietimmar. De lokala föreningar som varit mest aktiva under 2021 är Vreta 
Kloster, Wist, Sankt Anna, Rönö och Fornåsa-Lönsås. Med Östergötlands Hembygdsförbund anordnades 
en vårträff (digital) och en höstkonferens (fysisk) med föreningar från hela länet. 

Tillsammans med Värna Grebo bygdegårdsförening och Rönö bygdeförening visades utställningen Vässa 
pennan, en vandringsutställning med satirteckningar av bl a EWK. 

 

Övriga organisationer 

Studieförbundet Vuxenskolan har under året också haft verksamhet i samarbete med ett 

30-tal lokala organisationer, körer och kulturföreningar i alla delar av Östergötland; Hemgården 
Norrköping, Sparven Textil och hantverk Söderköping, Svenska Spetsar Vadstena, Kulturhuset Saga 
Ödeshög, Östgötalamm, Finspångs modelljärnvägsklubb, Knivmakare Öst, Släktforskarna i Norrköping, 
KFUM-kören, ViN-kören, Kör de Vux och Fenixkören. 

Nya samarbeten har inletts under 2021, bland annat med Blåsorkestern Tvärdraget, S:t Ragnhilds 
trädgårdsförening och Föreningen Boets skola. 

 

 

 

 

Allmänmarknad 

Allmänmarknad är verksamhet som startats på initiativ av SV och som riktar sig till allmänheten med 
ledare som är arvoderade. Exempelvis studiecirklar i silversmide, sömnad, motorsågs- och röjsågskörkort, 
knyppling, medicinsk yoga, jägarexamen och fårskötsel. 

Utdrag ur SVs strategiska plan 2020-21 

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. 
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SV har under året erbjudit verksamhet på allmänmarknaden i alla Östergötlands kommuner och vi har nått 
655 unika deltagare. 

Till detta kommer ett antal kamratcirklar som genomförs på initiativ av cirkelgruppen själv, till exempel 
litteraturcirklar, sömnad, vävning och slöjd. 

 

 

Övriga projekt 

Vi har bedrivit ett TIA-projekt i Valdemarsvik med start 1/1 2020 och planerat avslut 30/6 2021. Vi har 
beviljats medel från Länsstyrelsen på totalt 670 000 kr. Under 2021 tog Migrationsverket beslut att flytta 
alla asylsökande personer i Östergötlands län till andra delar av landet. Detta medförde att vi tvingades 
avsluta projektet 2 månader i förtid mot planerat, vår målgrupp fanns då helt enkelt inte kvar på orten. 

Aktiviteterna har syftat till att främja hälsa och välmående hos asylsökande. Generellt har dock pandemin 
varit ett stort hinder under 2021 för genomförandet av de flesta gruppaktiviteterna. Istället har fokus legat 
på individuella kontakter och punktinsatser. Det har trots allt haft stor betydelse eftersom den förestående 
flytten från orten skapade en stor oro över vad som skulle hända. Det påverkade hela familjen, i projektet 
har vi försökt underlätta för deltagarna genom att hjälpa dem förstå och bearbeta information om var de 
ska flytta och hur det ska gå till. 

I projektet har totalt 26 vuxna unika asylsökande personer deltagit under 2021. Därtill kommer ett stort 
antal barn eftersom flera aktiviteter inkluderat hela familjen. Vi har sett många positiva effekter av 
projektets insatser under projekttiden; aktiva deltagare med bättre mående, förbättrade kunskaper i 
svenska språket, större socialt nätverk och flera har fått sin första kontakt med arbetsmarknaden. 

Anna Eriksson Verksamhetsansvarig Lokal Kraft 
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1.2 Musik & Media 
 
År två med pandemi, personliga lockdowns och stängda verksamhetslokaler. 
Hur gör vi då? jo vi ställer såklart om till digital folkbildning. 
 
Skärmen zoomar in 
Tio stycken digitala intervjuer och föreläsningar blandat med artister, musikgrupper och 
folkbildare. En digital serie för att visa upp folkbildningen trots fysiska restriktioner och 
personliga lockdowns. 
 
LALALA (Din digitala lokala musikgala) 
En stor digital musikgala för hela Östergötland som sändes i maj via sociala medier med ca 
10.000 tittare. För att lyfta upp och sprida lokal musik i Östergötland. Vi fick in ca 50 sökande 
musikskapare till tävlingen. Nya grupper och studiecirklar bildades kring galan på grund av 
den breda spridningen och marknadsföringen i tidningar och radio. 
 
Musik & Mediaakademien 
(Ny lokal) 
Etablering och inflytt i vår nya 
lokal i Norrköping. Under hösten 
gjordes en omfattande flytt 
från en lokal till en annan med 
både verksamhet och utrustning. 
Vi fick också möjlighet att 
“göra om och göra rätt” med hur vi 
anpassar lokaler till 
verksamheten, tänka ett steg 
längre 
med en kvalitativ verksamhet och 
högre närvaro. Här har vi också 
haft möjlighet att plocka in 
fler människor, deltagare och 
studiecirklar. 
 
Studieförbunden i Cyberrymden 
Ett samarbete med Studieförbunden i samverkan som syftar till att sprida livemusik, kunskap 
genom föreläsningar och workshops digitalt. 
 
Kvalitets och rutinarbete 
Vi har under hela året arbetat fram bättre rutiner kring hur vi introducerar, följer upp och 
administrerar musik och mediaverksamheten i Östergötland. Vi har också säkrat upp rutiner 
för hur vi i personalen bör jobba vid eventuella personalbortfall pga sjukdom eller liknande. 
Detta för att verksamheten alltid ska kunna leva vidare. 
 
Större Kulturarr under 2021: 
Kulturnatten (Skyltfönstret, Norrköping, Livemusik i ett skyltfönster mitt i stan) 
Red carpet (Dansshow Mjölby) 
Peking sessions (Urban musik under fyra tillfällen, Norrköping) 
 
Pianoundervisning 
Under 2021 nådde vi 94 elever som spelade piano under vår paroll. 

 

Kenny Lundström Verksamhetsansvarig Musik & Media  
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1.3 Sociala området 

Särskilda uppdrag 

SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration. 

Vi möjliggör för nyanlända att lära sig språket, hur samhället fungerar och påbörja sin integrationsresa 
genom möten med andra människor. För kvalitetssäkring och god kommunikation är våra ledare två- eller 
flerspråkiga. 

Alla särskilda uppdrag har p.g.a. pandemin fortsatt digitalt. 4398h 
utfördes på distans, och detta visade sig även leda till en ökad närvaro av 
deltagarna och ett enormt steg i digitalisering av målgruppen. 

Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten i Norrköping för deltagare som 
ej klarat SFI har fortsatt, och Ekonomisk bistånd kom igång under andra 
delen av året. 

Vi har nått flera unika deltagare i år, utom på asylsidan, då deltagarna 
flyttades från Östergötland gradvis från december 2020 till att försvinna 
helt under augusti 2021. Trots det fick vi mer riktat statsbidrag för 
särskilda uppdrag än förra året.  

Vi har fortsatt med tidigare startade studiecirklar men även några nya, 
bl.a. yrkessvenska inom städ, och omvårdnad, skriva CV, lättläst 
körkortsteori, nybörjar engelska.  

 

 

 

Vi är idag den regionen som utfört mest verksamhet inom särskilda uppdrag i hela 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

  Umsi (uppsökande)  Amni  Vardagssvenska  Svenska dag 1 

2019  164 unika 1189 stud.tim  0 unika 0 stud.tim.  45 unika 239 stud.tim.  87 unika 931 
stud.tim. 

2020  177 unika 1412 stud.tim  97 unika 1788 stud.tim  44 unika 160 stud.tim.  75 unika 930 
stud.tim. 

2021  225 unika 2492 stud.tim  158 unika 1650 
stud.tim  6 unika 40 stud.tim.  9 unika 336 

stud.tim. 

 

Andra projekt 

Under 2020-21 genomfördes en satsning tillsammans med Agora-biblioteket i Skäggetorp för utbildning av 
föräldrar inom skolans digitala plattformar, för att öka delaktigheten i barnens skolgång. Projektet startades 
i augusti 2020, men p.g.a. pandemin kom vi inte igång förrän i mitten på 2021. Projektet planeras att avslutas 
i mars 2022. 

SV har även i år vunnit 1 års upphandling, denna gång på Campus Linköping. Vi anordnar studiecirklar i 
svenska från augusti 2021-juni 2022. Deltagarna är utländska forskare från stora delar av världen med 
engelska som arbetsspråk. De lär sig svenska för att lättare hantera vardagliga och sociala situationer på 
fritiden.  
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Föreningslivet 

Kvalitetssäkring av verksamheten hos våra samverkande föreningar har gjorts genom cirkelledarutbildningar 
och föreningskunskap på lätt svenska, samverkansavtal som översatts till flera olika språk samt kontinuerlig 
information och dialog.  

I samband med den utökade granskningen har samarbete med en del föreningar avslutats.  

Seniorverksamhet 

SV tillgängliggör folkbildning för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan. 

SPF Seniorerna är vår största samverkanspart inom senior. Samarbetet är behovsstyrt och bygger på 
föreningarnas önskemål. Vi har säkerställt kvalitet genom uppdaterade samverkansavtal, digitala dialoger 
om vad folkbildning är, cirkelledareutbildningar och valideringar samt fortsatt arbete med att utbildning i e-
lista.  

Eftersom seniorer är en stor riskgrupp har mycket av ordinarie verksamhet i samarbete med dem ställts in. 
En del har genomförts utomhus och ett större antal än förra året digitalt. Övrig verksamhet har stort sett varit 
svårt att ställa om. 

    
2019 1072 unika 3282 stud.tim  568 Kult. Prog. 
2020  849 unika 1469 stud.tim  163 Kult. Prog 
2021  709 unika 1350 stud.tim  221 Kult. Prog 
     
 

 

Mycket arbete har lagts att fortsätta hjälpa till att digitalisera föreningarna, så att de kunnat genomföra bl.a. 
styrelsemöten och vanliga zoommöten. 

 

Fortsatt satsning ”Bli digital”, med 
målet att utbilda förtroendevalda 
och cirkelledare i digitala verktyg. 
Tillsammans med region 
Östergötland och seniorNet 
utbildade vi i 1177s app och 
hemsida. 

SeniorNet i Norrköping och 
Linköping bedriver sedan länge en 
stabil verksamhet som lockar 
många deltagare. Verksamheten 
kom i gång igen under andra halva 
delen av året. 

Cristina De Amaral Verksamhetsansvarig Sociala området 
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Funktionsrättsområdet 

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet för personer med funktionsvariatoner vilar på en värdegrund om 
alla människors rätt till full delaktighet i samhället med FN:s konvention om ”Mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning”.  

Gemensamt för alla studiecirklar med målgrupp funktionsvariationer och psykisk ohälsa är den anpassade 
gruppstorleken och ofta extra ledare, för att ge förutsättning för trygga möten. Cirkelledare, (som i sin tur vid 
behov får stöd av VU) stöttar för att alla ska tillgodogöra sig innehåll och vara delaktiga efter sin förmåga. 
Här är lyhördhet och respekt för människors olika förutsättningar honnörsord. 

Området innehåller samverkan och har verksamhet hos och med flera olika aktörer och föreningar. 
Exv. Attention Demens, Afasi, FUB, Balans, ÅSS, Parkinson, Fibromyalgi & Glaukom. Biblioteken Göta, 
regionalt och lokalt. Utförare av kommunala och privata LSS-insatser, äldreomsorgen, 
funktionsrättföreningen, träffpunkter för äldre, särvux mfl 

Under våren 2021 var den verksamhet som var i gång, digital eller genomfördes utomhus. 

Många samverkare valde att helt ställa 
in pga. oro för smitta och svårigheter 
att få med sig deltagare digitalt. Glädjen 
var stor, för de som lyckades. Vi var 
delaktiga i att ge stöd, förklara och 
erbjuda teknik. 

Framåt försommaren och under 
sommaren genomfördes ett 30 tal 
uppskattade kulturarrangemang med 
sång och musik utomhus inom både 
äldreomsorg och LSS. 

Höstterminen gav något bättre 
möjlighet, än på våren, att starta upp 
verksamhet fysiskt och många cirklar inom (Intellektuell funktionsnedsättning) IF, genomfördes. Terminen 
var några veckor kortare än annars, och det saknades några deltagare i flera cirklar. Det var så roligt att se 
deltagarnas och cirkelledarnas glädje när de kunde mötas och växa tillsammans igen.  

Några föreningar, ex demens och fibromyalgi, började så smått att åter ses, och startade enstaka 
studiecirklar. 

 Under november/december genomfördes åter, ett 30-tal kulturarrangemang med sång och musik. 

 

Tillgänglighet/ Läsfrämjande verksamhet 

Antalet läsombud har tyvärr minskat. Personal har svårare att komma på utbildningen. Det saknas vikarier 
och det är svårt att få ledigt. Här bör vi se om vi kan hitta nya lösningar för snabbare effektivare utbildning. 
Deras uppdrag är att anordna läsestunder både enskilt och i grupp. Då vi ser att behovet finns att personer 
ska få möjlighet att ta del av det skrivna ordet, som kunskapshöjning, avkoppling och sinnesstimulans. 

Vi utbildar frivilliga högläsare, som håller läsecirklar, för äldre och personer med demens. De är ett 
komplement till personalen. Genom SV:s utbildning får högläsarna kunskap om demens, läsestunden, och 
den tillgängliga litteraturen, böcker, tidningar och media som finns.  Några få högläsningscirklar kunde starta 
igen under senhösten. Ledarna vittnade om att de var efterlängtade och behovet av läsestunden stor. Vi har 
tappat ca hälften av högläsarna under pandemin, men goda chanser finns att värva nya. 

 

Trubadur Utomhus 
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IF- Intellektuell funktionsnedsättning 

För personer med olika nivåer av intellektuell funktionsnedsättning bedriver SV en omfattande verksamhet 
och har ett stort utbud av cirkelämnen ex; matlagning, IT-caféer, skapande, Må bra – en tjejgrupp, dans, 
instrument/band, teatermusikalcirkel och sång.  

Vi har tre seniorcirklar, för personer som är över 67 år och inte längre får gå på sin dagliga verksamhet. Där 
löser deltagarna korsord, får till sig lättlästa nyheter, högläsning ur litteratur anpassad för målgruppen, 
sångkryss, samtal om livet och såklart kaffetåren och den viktiga sociala gemenskapen. 

Vi arbetar med tillgänglighet genom bildstöd. Vi ser vikten av att förstå i vilket sammanhang man är och vad 
som ska hända under cirkeltiden. Ledare använder tydliggörande pedagogik.  

Musik och sång öppnar upp sinnen och skapar kontakt!  ”Sjung tillsammans” cirklarna är ett omtyckt 
koncept, som fortsätter växa. De finns i våra lokaler men främst ute på LSS-enheter. Där besöker 
cirkelledaren boende och daglig verksamhet och gruppboende. Målgrupper är främst personer med  IF, 
förvärvad hjärnskada och psykisk ohälsa. 

 

Projektet Gott Liv som äldre 

Här deltar vi som ett av tre län i Sverige i en satsning där syftet är att 
utbilda personer med lindrig IF i åldrandet och livet efter pension. De lär 
sig om vad som händer med oss som människor när vi blir äldre. De lär 
sig om vad samhället har för resurser, vem som bestämmer vad, inom 
aktiviteter, boende och vård. Projektet har en forskare knutet till sig, då 
det är unikt att utbilda personer inom målgruppen inom detta område. 
Deltagarna blir sedan ambassadörer och expertgrupp för sin målgrupp, 
som de själva tillhör. 

 

Afasi 

Afasi, dvs. studiecirklar i språklig stimulans, genomförs med logopedstudenter som cirkelledare. Där tränas 
språk, skrift och minnesträning i en social gemenskap. Dessa cirklar har varit i gång några få veckor under 
året. 

 

SV Personal 

För personal har vi haft goda möjligheter till kompetenshöjande digitala utbildningar som förbundet har 
erbjudit. Nya kontakter och kunskaper har delats på SV-träffar, inom funktionsrättområdet i hela Sverige.  

 

Ungefär en tredjedel av verksamheten jämfört med åren före Pandemin har genomförts. 

Vi genomförde ca 85 studiecirklar och annan folkbildning med drygt 500 deltagare. 

Vi hade ett 90-tal kulturarrangemang där vi mötte drygt 1,800 människor. 

  

// Vid Pennan Cecilia Beltramo VU Funktionsrättsområdet 
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1.4 Regionalt uppdrag 

Vårt uppdrag är att samordna verksamheten i Östergötland, med fokus på utbildningar för 
cirkelledare, förtroendevalda och personal. Under första halvan av 2021 satsade vi på att 
vidareutbilda föreningar och cirkelledare inom det digitala området och till hösten startades 
det upp ett antal fysiska utbildningar som genomfördes innan nya restriktioner infördes. Vår 
satsning på att 80% av alla cirkelledare ska ha deltagit i grundutbildningen för cirkelledare 
eller validerats börjar närma sig. Inom exempelvis funktionsrättsområdet har 70% av alla 
cirkelledare gått utbildningen och inom svenskacirklar är det 75%. 

När det gäller direkta personalutbildningar 2021 har vi legat lågt pga situationen och i stället 
uppmuntrat till den kompetenshöjning som skett via samarbete kollegor emellan och 
möjligheten som förbundet ger med sina internutbildningar och föreläsningar. En obligatorisk 
utbildning på distans har varit GDPR och informationssäkerhet grund för alla medarbetare och 
styrelsemedlemmar. 

 

SV har tillsammans med föreningar och själva arrangerat utbildningar för 
förtroendevalda och cirkelledare. 

Verksamhet 2021 Tillfällen Deltagare 
Utbildning i Zoom och Teams för medlemmar i SPF och 
LRF 4 21 
Grundutbildning för cirkelledare  8 66 
Fortsättningsutbildning för cirkelledare 5 24 
Förtroendemannautbildningar 14 259 
Utbildning i föreningsteknik 1 5 
 

Alex Nejdemo Verksamhetsansvarig Regionalt uppdrag 

 

1.5 Samordning verksamhetssystem Gustav 

Som Gustavsamordnare har jag ansvaret att utbilda medarbetare-, förmedla information- och 
andra frågor gällande studieförbundens administrativa system, ”Gustav” (Gemensam 
Utveckling av STudieförbundens Administrativa Verksamhetssystem). 

Under året har vi haft stort fokus på utvecklingen av de verktyg och funktioner som behövts i 
och med den stora granskning som ägt rum hos alla studieförbund. 
Exempelvis har vi ett nytt verktyg som möjliggör kontroll av dubbelbokningar/krock på en 
person mellan olika avdelningar inom SV (denna kontroll kan även göras mellan olika 
Studieförbund, men p.g.a. GDPR har förbundet hand om detta). 
Även E-tjänsten (det verktyg som cirkelledare och samverkansparter använder för att 
rapportera verksamheten) har utvecklats med flera nya funktioner. Den största nyheten här 
kom i höstas då signering av listor med BankID introducerades, för att ytterligare säkerställa 
korrekt rapportering. 

I övergången till elektronisk rapportering från papperslistor (som påbörjats för ett antal år 
sedan) försvann den signatur från verksamhetsutvecklare (VU) som alltid funnits med på 
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listorna. 
Under hösten började vi som första avdelning inom SV att internt titta på och testa 
”Kontrollera”-steget i E-tjänsten (en extra kontroll av VU, mellan signering av ledaren och 
slutrapport av administratör). I slutet av året bestämdes att detta steg skulle aktiveras för 
samtliga avdelningar, vilket vi då redan var på god väg att komma i gång med. 

Jämfört med tidigare år har uppdateringar av Gustav med nya funktioner och buggfixar 
kommit mycket tätare än vanligt. Tidvis mycket att göra, men roligt att följa med 
utvecklingen och testa i ett tidigt skede. 

/ Per-Arvid Land samordnare Verksamhetssystem Gustav 

 

1.6 Samordning kvalité 

Under hösten 2021 så har kvalitetssamordnaren ingått i två nya nätverk, ett i SV’s regi och 
ett i bildningsförbundets regi. Detta för att utveckla kvalitetsarbetet på avdelningen och få 
tips, råd, info och riktlinjer från förbundskansliet och bildningsförbundet. Att ingå i de 
nätverken har bidrag med mycket kunskap och kompetens för att kunna ta fram och forma 
avdelningen egna rutiner. 

Rutinerna för ett gemensamt arbetssätt på avdelningen har varit prioritet under hösten och 
även i på våren 2022. Detta för att täppa till alla hål där det kan fuskas eller göras misstag, 
som vi fått exempel på i den utökade särskilda kontrollen. 

Carl Lindman samordnare Kvalité 

 

1.7 Samordning administration 

Det administrativa arbetet har samordnats för att vi ska jobba effektivare som en enhet och 
hjälpa varandra att upprätthålla god kvalité. 

Carl Lindman samordnare Administration 

 

 

1.8 Samordning GDPR informationssäkerhet 

• 2021-03-29 fastställde SV en policy för informationssäkerhet. Integritetspolicy digital 
kommunikation. 

• April 2021 gavs riktlinjer för sociala medier ut av SV. 
• Dokumenten Integritetspolicy digital kommunikation och Riktlinjer för sociala medier 

distribuerades ut till medarbetare i SV Östergötland och information gavs på flera 
personalmöten hur vi ska följa dem i praktiken. 

• SV skapade en obligatorisk digital utbildning i informationssäkerhet för styrelse och 
medarbetare. 

• Information om GDPR och informationssäkerhet skickades ut till samtliga cirkelledare 
under hösten 2021. 
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• Arbete med den lagstadgade registerförteckningen över de processer rörande 
personuppgiftshantering vi använder inom organisationen påbörjades hösten 2021. 

• SV utvecklade ett tillägg i vårt bild/mediearkiv där vi kan lägga in media som är GDPR-
säkrade med avtal och rättslig grund för användandet. 

• Rutiner för sparande och raderande av media där personuppgifter förekommer togs 
fram hösten 2021. 

• Incidentrapport skapas och distribueras till styrelsen minst en gång/år. Rapport för 
2021 skickades till styrelsens ordförande i december. 

Mari Sheiakh samordnare GDPR 

 

 

2. Organisation 

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 6 ledamöter och vi har 2 förtroendevalda revisorer och 1 ersättare för revisorer.   

Styrelsens ledamöter: 

•Daniel Collin, Ordförande 

•Madeleine Johansson, Vice ordförande 

•Gunilla Almesåker (L) 

•Carl-Fredrik Ideström (L) 

•Boel Holgersson (obunden) 

•Karin Westberg, Centerpartiet 

•Kristin Henrysson (obunden) 

•Ragnar Strand (LRF) 

•Anna Åman-Sigbjörnsson (LRF) 

•Tommy Thundahl (obunden) 

•Tyra Edengren, Vi Unga 

•Jan-Erik Lövbom, SPF 

Revisorer 

•Anders Steen 

•Irene Johansson  

Ersättare, revisor 
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•Emil Edebo 

Valberedning 

•Per Wendler (LRF) Sammankallande 

•Felix Grönkvist (Centerpartiet) 

•Maud Ericsson (L)  

•Roger Sandström (Centerpartiet)  

•Tomas Bystedt (L) 

•Lars Nilsson (Bygdegårdarna) 

 

Personal SV Östergötland 

Verksamheten i Östergötland var 2021 uppdelad i fyra verksamhetsområden, Lokal Kraft, 
Social & senior, Musik & media samt Regionalt uppdrag. Inom varje område arbetar 
verksamhetsutvecklare och administratörer som var och en med sin spetskompetens bildar 
en kompetent enhet. Utöver personal i verksamhetsområdena finns avdelningschef, vice 
avdelningschef, kommunikatör, vaktmästare och flera samordnarroller, dessa är samordnare 
verksamhetssystem Gustav, kvalitetssamordnare, administrativ samordnare och GDPR-
samordnare. 

 

Lokal Kraft 

•Anna Eriksson – Verksamhetsansvarig 

•Ann-Sofie Alexander - Administratör & verksamhetsutvecklare. 

•Irene Remberger – Administratör  

Musik & Media 

•Kenny Lundström – Verksamhetsansvarig 

•Carl Lindman – Administratör 

•Albin Forsell - Verksamhetsutvecklare 

•Erica Karlsson - Verksamhetsutvecklare 

•Edvin Bergsland – Verksamhetsutvecklare 

Sociala området 

•Cristina De Amaral – Verksamhetsansvarig 

•Cecilia Beltramo – Verksamhetsutvecklare 

•Therese Karlsson - Administratör 

•Per-Arvid Land – Administratör  
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•Lubna Al-Samaraee – Cirkelledare, administratör. 

Regionalt uppdrag 

•Alex Nejdemo - Verksamhetsansvarig  

•Mari Sheiakh – Administratör 

Ledning och kansli 

•Andreas Hjelm - avdelningschef till 9 december  

•Alex Nejdemo - tillförordnad avdelningschef från 9 december, tidigare vice avdelningschef  

•Mari Sheiakh – Kommunikatör 

•Björn Börjesson – Vaktmästare Norrköping. 

•Jeorje Mkhael – Vaktmästare Linköping 

 

Samordnarroller 

• Gustavsamordnare  - Per-Arvid Land 

• Kvalitetssamordnare  - Carl Lindman 

• Administrativ samordnare  - Carl Lindman 

• GDPRsamordnare - Mari Sheiakh 

 

Skyddskommitté  

Skyddskommittén har träffats kontinuerligt, drivit och dokumenterat arbetsmiljöarbetet som 
inkluderar att undersöka risker, genomföra riskanalyser, åtgärda samt följa upp.  

Medlemmar i skyddskommittén 

Andreas Hjelm - Avdelningschef 

Ann-Sofi Alexander  - Skyddsombud 

Carl Lindman - Skyddsombud 

Tommy Thundal           - Styrelseledarmot 

 

 

 

 

 

3. Ekonomiska förutsättningar 
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Vårt uppdrag som ideell förening är att använda vår ekonomi för att uppnå SVs vision om ett 
samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Eventuellt 
överskott går alltid till framtida verksamhet. Det innebär att våra framtida folkbildnings-
uppdrag och demokratisatsningar är direkt beroende av hur vårt resultat har blivit under ett 
verksamhetsår. Budgeterat mål för 2021 var 37 108 och vårt resultat blev 295 939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Statistik 

SVs 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. 

SVs värdegrund 

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred 

folkbildningsverksamhet över hela landet. 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. 

 



18 
 

 

Kommunstatistik 

  Slutrapporterade 2021 Slutrapporterade 2020 Slutrapporterade 2019 
Kommun Arr Delt Tim Arr Delt Tim Arr Delt Tim 
BOXHOLM 7 37 82 7 32 266 17 601 83 
FINSPÅNG 30 969 500 26 1127 568 74 3395 617 
KINDA 33 246 336 144 1061 4520 166 2434 6124 
LINKÖPING 423 8371 6593 718 8330 14214 843 19768 16398 
MJÖLBY 45 1351 1296 97 1659 2855 201 7447 3013 
MOTALA 68 1361 2404 191 3224 5434 304 8347 8383 
NORRKÖPING 492 9957 12324 982 13141 33140 1441 27137 45692 
SÖDERKÖPING 117 2926 978 138 3321 1691 275 8495 3792 
VADSTENA 32 433 790 55 548 2376 106 1435 3155 
VALDEMARSVIK 46 551 976 120 4872 2114 201 3526 4354 
YDRE 7 33 248 66 374 1765 74 2778 1706 
ÅTVIDABERG 23 510 192 28 822 245 54 1966 912 
ÖDESHÖG 24 330 464 38 812 672 77 2448 732 
Totalt: 1347 27075 27183 2610 39323 69860 3834 89829 94962 
 

Verksamhetsstatistik 

  Slutrapporterade 2021 
Slutrapporterade 
2020 Slutrapporterade 2019 

Verksamhet Arr Delt Tim Arr Delt Tim Arr Delt Tim 
Asylverksamhet 10 70 386 35 376 1018 30 264 1170 
Lokal Kraft 404 10002 6842 540 10255 8432 1007 31385 16570 
Musik & Media & 
Funktionsrätt 242 2403 11166 1102 14750 43443 1069 15845 47403 
Regionalt 
uppdrag 32 375 167 37 505 187 41 611 197 
Seniorverksamhet 312 9554 1571 286 8228 1632 761 31368 3874 
Sociala området 347 4671 7051 610 5209 15148 928 10383 25757 
Totalt: 1347 27075 27183 2610 39323 69860 3836 89856 94971 
 

Unika deltagare 

  Unika 2021 Unika 2020 Unika 2019 
Verksamhet pnr LMA Total pnr LMA Total pnr LMA Total 
Lokal Kraft 1331 0 1331 2297 6 2303 2879 5 2884 
Musik & Media & 
Funktionsrätt 606 1 607 955 0 955 1269 7 1276 
Regionalt 
uppdrag 234 0 234 390 0 390 431 0 431 
Seniorverksamhet 709 0 709 849 1 850 1072 0 1072 
Sociala området 543 0 543 995 3 998 1609 2 1611 
Totalt: 3423 1 3424 5486 10 5496 7260 14 7274 
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Verksamhet i samverkan GoMoSo 

Go – Grundorganisationer 

Mo – Medlemsorganisationer 

So – Samverkande organisationer 

  Slutrapporterade 
2021 Slutrapporterade 2020 Slutrapporterade 2019 

Verksamhet 
GoMoSo Arr Delt Tim Arr Delt Tim Arr Delt Tim 
Go/Centerpartiet 4 29 14 8 179 31 23 309 206 
Go/Liberalerna 0 0 0 3 44 31 4 178 4 
Go/LRF 22 160 546 34 428 573 30 530 443 
Mo/Afasi 3 15 40 7 54 118 10 84 212 
Mo/Biodlarföreningar 17 192 421 28 718 512 48 830 965 
Mo/Hembygdsrörelsen 15 563 154 10 284 205 22 257 407 
Mo/Centerkvinnorna 1 7 7 4 27 17 4 67 42 
Mo/Förbundet Vi 
Unga 85 696 3377 539 7479 20510 591 6735 26212 
Mo/Liberala kvinnor 1 10 1             
Mo/SPF Seniorerna 256 8972 1346 245 7785 1369 631 29904 3195 
So/Samverkande org 187 3389 2207 210 4783 2996 417 14841 4922 
Totalt 591 14033 8113 455 12568 4365 1048 44745 8117 
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4. Slutord från Styrelsen 
Ännu ett år med pandemi att blicka tillbaka till. Verksamheten har fortsatt fått anpassa sig till en verklighet 
fylld av samhällets restriktioner och isolering. Det har räddat liv, men skapar samtidigt psykiska 
påfrestningar och kanske aldrig tidigare har det fysiska mötet varit så viktigt för oss, ett hopp om en social 
vardag att få komma tillbaka till. 

I SV Östergötland var vi tidiga in i pandemin med att digitalisera den verksamhet som var gångbar med 
mantrat att inte ”ställa in utan att ställa om”. Allt för att skapa nya typer av mötesformer, men också för att 
bevara studiecirkeln och kontakten med- och inte minst emellan våra cirkeldeltagare. Vi har under året 
investerat i framtiden genom ny utrustning i flera av våra lokaler. Allt detta för att kunna erbjuda en 
uppskattad hybrid-mötesupplevelse där kombinationen fysisk- och digitalnärvaro är möjlig. Vi tänker inte 
minst på människorna med allra längst restid till närmaste studiecirkel. 

Styrelsen har under året lagt ned ett omfattande arbete kring förbundskansliets särskilda granskning och 
utökade kontroll, något som har lett till att ett stort förbättringsarbete kring processer, rutiner och kvalitet 
har påbörjats. 

I allt detta vill vi från styrelsen tacka våra grund- och medlemsorganisationer för stöd, men framför allt vill 
vi rikta ett stort tack till vår fantastiska personal som varje dag bidrar med allt sitt engagemang, sin vilja och 
kompetens för att driva SV Östergötland framåt. 

 

 

•Daniel Collin, Ordförande  •Madeleine Johansson, Vice ordförande 

 

 

•Gunilla Almesåker (L)   •Carl-Fredrik Ideström (L) 

 

 

•Boel Holgersson (obunden)  •Karin Westberg, Centerpartiet 

 

 

•Kristin Henrysson (obunden)  •Ragnar Strand (LRF) 

 

 

•Anna Åman-Sigbjörnsson (LRF)  •Tommy Thundahl (obunden) 

 

 

•Tyra Edengren, Vi Unga  •Jan-Erik Lövbom, SPF 
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