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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 gångna 
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. 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 dikesunderhåll, föreningsteknik eller musik får plats, 
och inte minst, nära dig - var du än bor i Sverige 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 Östergötland 

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 
samtala med andra och att samt ingå i 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. 
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Mål och verksamhet 

 

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

 

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. 

 

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 egna 
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. 
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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. 

 

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. 

Ansvaret för 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! 

 

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. 
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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 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. 

 

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. 
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Verksamhetsområden 

Regionala området 

 

Cirkelledarutbildningar 

 

•100 % av alla som ska leda en cirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan skall vara 
godkända ledare (Enligt SVs introduktionsutbildning) 

•100 % av alla nya cirkelledare som börjar hos SV Östergötland 2022 skall genomföra 
Cirkelledarutbildning Grund under 2022.  

•80 % av alla våra aktiva cirkelledare skall få Cirkelledarutbildning Grund antingen 
genom Validering eller genom att de deltar i utbildningen. 

Utbildningar för förtroendevalda & personal 

 

•All personal skall ha gått grundläggande HLR-utbildning och erbjudas fortbildning 
vid behov.  

•Utbildningskonferens för att säkra kvalité och rutiner 

 

Utbildningar för förtroendevalda i grund-, medlems- och 
samverkande organisationer 

 

•Minst 2 utbildningar i ledarskap ska arrangeras under 2022 

•2 utbildningar i fakturering för kassörer 

•4 utbildningar i Zoom, jitsi, learnify 

•Minst 5 utbildningar i föreningskunskap, varav minst 2 av dessa är riktade till 
invandrarföreningar där en tolk medverkar. Erbjuda inspirerande utbildningar med 
tema föreningsutveckling, på lokal nivå till aktiva i SVs grundorganisationer, 
medlems- och samverkande föreningar.    

•1 utbildning i styrelsekunskap 
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Hållbar utveckling & Digital utveckling 

 

•Minst 95 % av alla närvarolistor skall vara E-listor 2022. Vår strävan är att alla 
närvarolistor i framtiden skall vara elektroniska.  

•Minst 85 % av utgående fakturor och kallelser skall göras genom E-post 2022.  

•Alla studiecirklar skall utvärderas med enkät som skickas på E-mail.  

•All mat som köps in skall om möjligt vara närproducerad och/eller svensk. 

Kommunikation/marknadsföring 

 

•50 % av alla kulturprogram som riktar sig till allmänheten skall marknadsföras på 
Sociala medier. 

 

 

Sociala området 

Senior 

 

 Träffa alla föreningar inom SPF Seniorerna och SeniorNet för att återuppbygga 

verksamheten efter pandemin. 

 

 Gå ut på allmänmarknaden tillsammans med SPF Seniorerna. SV bidrar med ledare 

och administration. 

 

 Inspirationskonferens 2 gånger/år för studieansvariga, 
programansvariga och kassörer inom SPF Seniorerna till att starta 
studiecirklar inom fler ämnen för att bli bredare och attrahera fler 
medlemmar. Ta fram bra exempel på bred verksamhet är SPF 
Kopparn och resten av Sverige. 

 

 

Integration 

 

 Erbjuda föreningskunskap på lätt svenska vid minst 2 tillfällen 

 

 Skapa mötesplatser för deltagare med olika kulturell bakgrund vid minst 3 tillfällen 
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 Utöka samarbetet med Agora och Klockaretorpet genom att söka pengar tillsammans 

med dem. 

 

Integration särskilt uppdrag 

 

 Etablera samarbete med arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd i 

Linköpings Kommun för att nå ut till fler deltagare. 

 

 Rekrytera och utbilda nya cirkelledare för särskilt uppdrag. 

 

 Utveckla cirklarna inom särskilt uppdrag med studiebesök 

 

 Etablera verksamhet i Ringdansen/Navestad 

 

 Etablera samarbete med bibliotek för bokcirklar 

 

Musik, media & funktionsrätt 

 

 I ett första steg att fortsätta verka nära vår verksamhet har vi som 
mål att via en “turné” under våren 2022 besöka alla våra 
kultur/musikhus i Östergötland och bjuda in samtliga 
cirkelledare/deltagare i Norrköping, Linköping, Motala, Vadstena 
och Valdemarsvik och Mjölby. Vi vill uppdatera dem och ge nya 
introduktioner, som en enklare cirkelledarutbildning (validering) 
och skapa en bra sammanhållning i länet. Vi gör också detta för att 
fysiskt få möta hela verksamheten och säkra upp kvaliteten i våra 
verksamhetslokaler. Tanken är att fortsätta bidra till utvecklingen av 
folkbildningen och tillsammans fånga upp synpunkter för ett 
långsiktigt samarbete och utveckling av verksamheten. Vi kommer 
dessutom dokumentera den här turnén för att sedan synliggöra för 
allmänheten vilken fin verksamhet vi besitter i vårt län och vad 
folkbildningen gör för skillnad för människor. Det här är ett fortsatt 
steg mot att få en närmare kommunikation med verksamheten och 
på ett naturligt sätt följa upp våra studiecirklar.   
 

 Vi tar fram ett bredare kursutbud inom ämnen Dans, Musik & 
Media där målet är att starta minst tjugo nya kurser under 2022. 
Varav minst fem hybridkurser (digitalt/fysiskt) och fem 
onlinekurser i Östergötland. Vi vill också erbjuda “Prova på” 
tillfällen för att folk ska ta sig hit och få uppleva våra fantastiska 
lokaler,  kurser och ledare. Vi ser också över hur vi kan bredda vår 
dansverksamhet i länet med möjlighet för fler att hitta till oss. Det 
gör vi genom riktad marknadsföring i lokala grupper och 
plattformar.. 
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 Under 2022 kommer vi erbjuda sex stycken cirkelledarutbildningar 
med målet att samtliga cirkelledare inom musik och media blir 
utbildade under 2022. Dessa kommer att genomföras via 
hybridmöten (Digitalt/Fysiskt) för ett högre samt mer inkluderande 
deltagande.  
 

 Efter en lyckad musikgala 2021, ”LALALA”, med över fem tusen 
unika tittare och över femtio sökande akter, planerar vi att göra en 
gala under samma paroll 2022, om det är möjligt gör vi den hybrid, 
både med publik och digitalt. Den här galan önskas även från 
Region Östergötlands musiknätverk “Östgötamusiken” (skärmen 
zoomar in)  

 

 Vi har som mål att arbeta vidare med inkludering, och ska under 
2022 arbeta omfattande med att lyfta in fler icke-män i 
verksamheten. Detta gör vi genom att avsätta tid, lokaler och  
kurser/studiecirklar riktade för icke-män, och arbeta vidare med att 
utveckla frågor som främjar målgruppen. Målet är minst fem riktade 
studiecirklar/kurser ska erbjudas till den målgruppen.  

 

 Att fortsätta det goda samarbetet med våra samarbetspartner i 
folkbildningen, för att gemensamt främja och att möjliggöra 
folkbildning och därtill skapa naturliga mötesplatser där lärandet 
och förståelse kan ta vid. Exempel på samarbetspartners är Agora 
(Skäggetorp) Kunskapens Hus (Klockaretorpet) Studieförbund i 
Samverkan (Östergötland)  
 

 Fortsätta etablera vår nya lokal och plattform Musik & 
Mediaakademien i Norrköping med flera utrustade studios, 
replokaler och foto/filmstudios som gör det möjligt att användas av 
fler unika deltagare samtidigt. Vi har som mål att nå minst 110 nya 
unika deltagare till huset under 2022.  

I det här huset vill vi öppna upp och göra det möjligt för fler samarbeten mellan olika 
typer av studiecirklar, åldrar och människor vilket kommer bredda kunskapsnivån 
hos våra deltagare. Det gör vi genom att erbjuda “prova på” tillfällen i diverse olika 
ämnen som rör Musik & Media. Lokalen finns också till och är anpassad för Vi Ungas 
verksamhet kring diverse läger och möten. 

 För att introducera ovana personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i IT-teknik som hjälpmedel ska vi använda 
iPads i alla matlagningscirklar under 2022. 
 
  

 Erbjuda minst 7 cirklar i ”mitt val” som är ett anpassat 
studiematerial inom val/demokrati för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. 
 
  

 Starta minst 2 nya studiecirklar för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i Norrköping i egen regi. 
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 Arrangera 1 digital utbildning för läsombud. 
 
 

 Samverka mellan musikutvecklare och funktionsrättsutvecklare 
kring en cirkel i studiokunskap. 

 

Lokal kraft 

 

 Genomföra verksamhet i samtliga kommuner i Östergötland. 

 

 Motivera lokalföreningar inom våra grund- medlems- och samverkande 

organisationer att samarbeta med SV kring folkbildningsaktiviteter. 

Fortsätta att utveckla samarbetet med LRFs lokalavdelningar. Erbjuda verksamhet 
kring bland annat beredskapscirklar, Mersmak röjning, Aktiv förvaltning och 
underhåll av diken samt motorsågskörkort. Genomföra minst 5 dikescirklar, 10 
beredskapscirklar, 15 motorsågscirklar. 

Etablera kontakt med minst 5 nya hembygdsföreningar i länet för att genomföra 
verksamhet tillsammans. 

Ta fram inspirationskatalog för hembygdsrörelsen motsvarande de vi gjort för LRF, C 
och L. 

 Vi ska fortsätta arbetet med att synliggöra folkbildningen och nå nya deltagare genom 

ett varierat och attraktivt utbud av studiecirklar på allmänmarknaden. Vi gör detta 

genom att engagera kompetenta ledare, utbilda dem i digital mötesteknik och 

använda sociala medier i marknadsföringen. Målet är att genomföra minst 10 

distanscirklar på allmänmarknaden. 

 

 Vi vill ta vara på och utveckla den ovärderliga resurs som cirkelledarna är för SV. I 

Lokal kraft har vi många cirklar inom hantverksområdet och år 2022 ska vi anordna 

en gemensam inspirationsdag för alla våra cirkelledare inom skapande ämnen.  
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Volymmål cirkeltimmar för 
folkbildningsverksamhet 

Kommun – mål 2022 folkbildning och särskilt uppdrag 

  Utfall 2021 Mål 2022 

Beskrivning Slutrapport  

BOXHOLM 82 300 

FINSPÅNG 379 600 

KINDA 318 1 000 

LINKÖPING 3 703 15 000 

MJÖLBY 884 2 200 

MOTALA 1 099 6 400 

NORRKÖPING 6 640 31 760 

SÖDERKÖPING 978 2 000 

VADSTENA 690 2 500 

VALDEMARSVIK 798 2 000 

YDRE 188 1 600 

ÅTVIDABERG 159 500 

ÖDESHÖG 464 600 

Totalt: 16 382 66 460 
 

 

Särskilt uppdrag, 4 160 cirkeltimmar planerat är inkluderat. 
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Cirkeltimmar – mål 2022 

  2021 Mål 2022 Mål 2023 

Beskrivning Slutrapport   

Lokal Kraft 6 000 12 500 14 000 

Musik, media & 
funktionsrätt 6 159 45 000 

 
50 000 

Regionalt 
uppdrag 167 300 

 
300 

Sociala området 
inkl särskilt 
uppdrag 6 437 8660 

 
 

14 000 

    

Totalt: 18 763 66 460 82 200 

 

Unika deltagare – mål 2022 

 

 

 

 

 

Excelfil unika särskilt uppdrag. Plussa på. 

 

Kulturprogram: 

Lokal Kraft  300 st 

MMF  275 st 

Sociala området 500 st 

Totalt:  1 075 st 

  

  Slutrapport 2021 Mål 2022 Mål 2023 

       

Lokal Kraft 1 571 2 300 3 500 

Musik, media & 
funktionsrätt 1 211 2 000 

 
2 300 

Regionalt uppdrag 235 300 300 

Sociala området 795 1 050 1 400 

  3 812 5 650 7 500 
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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.  

 

 


