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Folkbildning i hela landet  
Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med folkbildning och kultur i hela Sverige. Vi finns 
med verksamhet, inte bara i den här kommunen och regionen, utan i Sveriges alla 290 
kommuner. SV är en central samhällsaktör som bidrar till demokrati och delaktighet, positiv 
och hållbar utveckling för människor, miljö och samhällen – i synnerhet på mindre orter och 
landsbygden.  

Individens rätt att få vara en aktiv samhällsmedborgare, närvaron i alla kommuner och den 
lokala utvecklingskraften är vår styrka och vårt fundament.  

Med bred folkbildning, ett rikt kulturutbud, djupa rötter och god förankring i lokalsamhällen 
bygger SV en långsiktigt stabil närvaro där social gemenskap skapar tillit och förtroende för 
samhället på ett mycket kostnadssmart sätt. Vi bidrar med värden som är viktiga att bevara 
och utveckla i en tid när diskussionen om skillnaderna mellan stad och land riskerar att 
utmana sammanhållningen i landet. 

För oss är breda samarbeten en nyckel till framgång för en positiv samhällsutveckling. Detta 
blir än viktigare för landsbygder. Kommuner, näringsliv, studieförbund, civilsamhälle och 
medborgare som engagerar sig och är delaktiga i lokalsamhället är avgörande för en levande 
landsbygd. Vi har och vill fortsatt ha en central roll i det samarbetet och politikens stöd för 
det är nödvändigt.  

Genom vår infrastruktur med cirkelledare, personal, föreningssamverkan och lokaler 
försvarar vi tillgången till kultur och bildning i hela landet. Inte minst i de delar av landet där 
befolkningsminskningarna har varit störst, i landsbygdskommunerna. Ett normalt år deltar 
totalt cirka 3,5 miljoner personer runtom i landet i våra olika arrangemang. Deltagandet är 
betydligt större i landsbygdskommunerna än på andra håll. I genomsnitt 1 050 personer per 
1 000 invånare deltar i våra arrangemang i landsbygdskommunerna. 

Det gör att Studieförbundet Vuxenskolan genom de mötesplatser och arenor för demokrati, 
bildning och utveckling som vi erbjuder, i synnerhet på små orter och i glesbygd, står upp för 
Sveriges landsbygder på ett sätt som nästan ingen annan aktör gör. 

Tillsammans kan vi stärka folkbildningen 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 
Övergripande verksamhetsmål 
 

Studieförbundet Vuxenskolans övergripande verksamhetsmål är att ge många människor i 
hela landet möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter. 

Några förutsättningar pekas ut som särskilt viktiga när vi strävar mot det övergripande 
verksamhetsmålet: 

• Verksamhet av hög kvalitet 
• Utveckling av verksamheten 
• Verksamhet i hela landet 

Det övergripande målet mäts 1) genom unika deltagare i studiecirklar och annan 
folkbildningsverksamhet som är statsbidragsberättigad och hör till arrangemangstypen 
folkbildning samt 2) genom den lokala närvaron.  

 

 

Prioriteringar 
 

1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande i att möta 
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för 
föreningens och lokala samhällets utveckling 
Människors engagemang i föreningar är starkt och syns ibland i nya former. Vi ska använda 
vår förmåga att vitalisera såväl föreningen som engagemangsformerna i de samarbeten vi 
har.  

För att matcha de nationella organisationernas nästa steg behöver SV:s grundläggande 
baserbjudande utvecklas. Vi paketerar om, modulanpassar och samordnar såväl fysiska som 
digitala utbildningar för funktionärer i olika ämnes- och sakområden. 

SV samarbetar med flera hundra lokala fria föreningar och grupper. Många gånger är 
samarbetet baserat på gemensam verksamhet snarare än ett samarbetsavtal. Här är inte 
minst cirkelledarens kompetens och lojalitet en nyckelfaktor.  

Vi ska också nå de föreningar och grupper som annars inte ges förutsättningar att ta plats på 
civilsamhällets och politikens spelplan. Det finns synergieffekter och idémässiga värden av 
att stärka och utveckla vår profil. Det innebär att vi fortsatt ska söka nya organisationer och 
föreningar för personer med funktionsnedsättningar och organisationer och föreningar 
tydligt kopplade till den lokala utvecklingen och landsbygden.  

En nyckel för framgång i arbetet med organisationer och föreningar är att SV möter just 
behovet av bildningsaktiviteter och ledarskap. Det är det som är vår särskilda kompetens och 
det är där vi ska göra skillnad.  
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2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och 
verksamhet till att i ökad omfattning möta människor som 
folkbildningen idag inte når  
Som folkbildare i SV ska vi vara stolta över oss själva och att vi redan idag når många 
människor som är i stort behov av folkbildning. Men vi behöver också utmana oss själva 
utifrån att det finns grupper av människor som varken SV eller andra studieförbund når med 
folkbildningsaktiviteter. Det är om dessa grupper av människor som den här prioriteringen 
handlar.  

Ett första steg för att vara framgångsrik i förhållande till grupper som folkbildningen idag 
inte når är att utveckla en målgruppsförståelse. Demografin ser olika ut i olika delar av vårt 
land. Det är därför upp till varje avdelning att, utifrån sina lokala och regionala 
förutsättningar, identifiera vilka människor som idag inte får del av folkbildningsaktiviteter 
och vilka som skulle behöva det och potentiellt kunna få det.  

Tre grupper som folkbildningen generellt sett inte når är dessa: 1) Värdestyrda unga vuxna, 
2) Unga traditionalister i bruks- och förorter och 3) Kvinnor med små barn. Dessa är därmed 
exempel på grupper att ha i åtanke. Men respektive avdelnings val kan också landa i helt 
andra. Avgörande är att vi utmanar oss själva och ser till grupper som folkbildningen idag 
inte når. 

 

 

3. Studieförbundet Vuxenskolan utvecklar och genomför 
verksamhet och opinionsbildning för att stärka liberal demokrati 
och hållbarhet i hela landet   
”Folkbildning förnyar” lyder en av rubrikerna i idéprogrammet och så behöver vi också tänka 
kring verksamhet och opinionsbildande arbete. Vi behöver vara innovativa, utveckla och 
förnya. Under 2022 och 2023 lägger vi extra kraft på att stärka vår profil kopplat till liberal 
demokrati och hållbarhet i hela landet.  

Vår syn på bildning utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv 
medborgare ta ansvar för den liberala demokratin. I vårt arbete utgår vi från varje människas 
lika värde, vi ser varje människa och vi verkar för varje människas delaktighet. Så blir till 
exempel SV:s integrationsverksamhet en viktig del av vårt arbete för att stärka den liberala 
demokratin. Vår tro på varje människas förmåga är också avgörande för vår omfattande 
verksamhet tillsammans med människor med funktionsnedsättning. Här utvecklar och 
digitaliserar vi konceptet Mitt val för att stödja målgruppen att använda sina demokratiska 
rättigheter. 

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från alla tre delarna av hållbarhet; ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet. Vi bidrar genom vår verksamhet och vårt opinionsbildande arbete till 
uppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Vår främsta uppgift ser vi i 
mål 12.8 som handlar om att senast 2030 säkerställa att människor överallt har den 
information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni 
med naturen. Efter coronapandemin har vi också en särskilt viktig uppgift att i vårt arbete 
bidra till att främja psykisk hälsa som är en viktig del av den sociala hållbarheten.  

SV bedriver verksamhet och skapar tillgång till bildning och kultur i hela landet, i alla 
Sveriges 290 kommuner. Genom vår verksamhet och vårt opinionsbildande arbete bidrar vi 
till att synliggöra och utveckla såväl landsbygder som mindre samhällen och större städer. På 
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så sätt utmanar vi också den urbana normen och skapar en förståelse för att olika delar av 
vårt land är varandras förutsättningar.  

För att trygga SV:s verksamhet långsiktigt är det också av vikt att på olika sätt bredda 
intäktsbasen för verksamheten, i form av andra intäktskällor vid sidan av anslag från stat, 
regioner och kommuner. Vi behöver öka SV:s egenfinansiering genom ökade 
deltagarintäkter, ökad projektfinansiering och utvecklade arbetssätt för affärsutveckling. Den 
breddade intäktsbasen ska samtidigt bidra till att stärka den ordinarie 
folkbildningsverksamheten. 

 

4. Studieförbundet Vuxenskolan utvecklar och stärker vår digitala 
folkbildningsverksamhet 
Vi som studieförbund ska möta upp, ta vara på möjligheterna och utveckla och stärka vår 
digitala folkbildningsverksamhet.  

Den digitala folkbildningsverksamheten ersätter inte utan kompletterar den fysiska. Båda 
delarna kan på sina unika sätt skapa förutsättningar för såväl social samhörighet som 
kunskap, insikt och delaktighet människor emellan. Vi behöver också ta vara på 
möjligheterna med och erbjuda former för blandade lärmiljöer, där olika delar av samma 
arrangemang genomförs fysiskt respektive digitalt.   

Den digitala utvecklingen utmanar samtidigt våra administrativa gränser. Människor kan 
delta i studieförbunds verksamhet platsoberoende. Här behöver vi hitta former att verka som 
ett SV gentemot deltagaren och samtidigt hitta fungerande arbetssätt internt. Vi behöver 
identifiera lösningar och komma överens om hur vi, SV gemensamt, bäst organiserar vår 
digitala verksamhet. 

 

 

5. Studieförbundet Vuxenskolan bedriver ett resurseffektivt arbete 
med hög kvalitet vad gäller ledning, HR, kommunikation, ekonomi 
och analys 
Studieförbundet Vuxenskolan ska präglas av gott ledarskap, inkluderande 
organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare och cirkelledare med engagemang 
och rätt kompetens. En god arbetsmiljö som vilar på vår värdegrund är en förutsättning för 
långsiktigt goda prestationer.  

Vår inriktning för ledarskap anger att ledare i SV väcker motivation, förståelse och 
engagemang för SV:s uppdrag och folkbildningen. Arbetet med ledning och styrning, från 
såväl förtroendevalda som ledare i den operativa organisationen, behöver utgå från samma 
ambitioner. En inkluderande organisationskultur skapar vi utifrån de fem ledorden Lärande, 
Engagemang, Lokal närvaro, Medvetenhet och Framtidstro. Det är här HR-arbetet tar sitt 
avstamp.   

Vi fortsätter att utveckla andan av Ett SV där vi vill varandra väl och samverkar där det gör 
oss starkare och bättre. Vi identifierar samordningsvinster, tar vara på vår gemensamma 
styrka och agerar på sätt som skapar mesta möjliga värde för våra deltagare och potentiella 
deltagare.  

En viktig del av ledning och styrning är det strategiarbete som SV bedriver fram till 
förbundsstämman 2023; ett utmanande, nytänkande, inkluderande och utåtblickande 
strategiarbete för att identifiera SV:s framtida uppdrag, identitet och verksamhet.   
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Samtidigt behöver vi också ha fokus på verksamheten här och nu och ge den bästa 
förutsättningar för att bedrivas med hög kvalitet. Nycklar i det arbetet är samverkan med 
andra studieförbund, tydligare förplanering av all verksamhet tillsammans med den grupp 
som kommer att genomföra verksamheten samt tydligare regelverk och riktlinjer för 
kostnadsersättningar.  

SV:s kommunikationsarbete utvecklas för att ytterligare bidra både i arbetet för att sträva 
mot det övergripande verksamhetsmålet och för att SV ska vara framgångsrikt i det 
opinionsbildande arbetet kring folkbildningens värde.   

Ett resurseffektivt arbete med hög kvalitet vad gäller ekonomi och analys skapar 
förutsättningar för mer och bättre verksamhet, både genom att mer resurser kan läggas på 
verksamhet och genom att de resurser som läggs kan riktas rätt. Sammantaget är å ena sidan 
digitalisering och automatisering en nyckel till framgång. Å andra sidan är dialogen mellan 
människor, själva folkbildningens kärna, en annan nyckel till framgång också när det gäller 
de insatser som skapar förutsättningar för en omfattande och framgångsrik verksamhet över 
tid. 
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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 
Cirkelledare: 

• Nya rön inom modernt ledarskap  
• Hur man leder ett digitalt möte 
• Bemötande av personer med annan bakgrund 
• Inkludering 
• Rollspel, situations anpassat 
• Demokrati 
• Grupprocesser  
• Skapardagen 
• E-lista och arbetsplaner 
• Bemötande av personer med funktionsvariationer 
• TSS kurs grund skall erbjudas alla ledare inom funktionsvariationer 

Enkät med förslag på utbildningar skickas till samtliga förtroendevalda genomförs utifrån 
behoven: 

• Ledarskap:  
• Digitalisering 
• Marknadsföring:  
• Föreningsutveckling 

Personal 

• HLR-Utbildning 
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Hållbar utveckling & Digital utveckling 
• Minst 99 % av alla närvarolistor skall vara E-listor 2022. Vår strävan är att 

alla närvarolistor i framtiden skall vara elektroniska.  

• Minst 95 % av utgående fakturor och kallelser skall göras genom E-post 
2023.  

• 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 
 
Allmänmarknad 

• Video för att få seniorer att digitalisera sig. 
• cirklar inom ’’alla kan surfa`` för seniorer. 
• Att använda iPhone steg-för-steg 
• Att använda android smartphone steg-för-steg 
• Starta dator” Hur man kommer igång med datorn 
• Zoom  
• Mat cirklar för seniorer i Norrköping 

Seniornet i Linköping och Norrköping 
Utveckla samarbetet med Seniornet i Linköping och Norrköping. Finna gemensamma sätt att 
gå ut på allmänmarknad. 2 cirklar under VT och under 2 HT. 

SPF 

• Utveckla samarbetet och motivera genom att starta ´´Lär och res’’ 
cirklar och föredrag om en stad i Sverige. 2 cirklar under VT och 
under 2 HT. 2 Kultur arr under VT och under 2 HT. 

• Gå ut på allmänmarknaden tillsammans med SPF Seniorerna. SV 
bidrar med ledare och administration. 2 cirklar under VT och under 
2 HT. 

• Minst 2 st besök/år av samtliga 30 föreningar 

Integration 
• Starta minst 4 digitala cirklar för ukrainare 
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Projekt 
ESF-projektet - Starta 4 st kurser med max 15 deltagare på halvtid 

LIU - Starta 4 st cirklar i svenska på olika nivåer med max 12 st deltagare 

Senior - Limpan projektet.  Starta minst 5 olika cirklar för seniorer utifrån behoven som 
uppstår 

Klubb Miramar- Om vi får skall vi starta minst 5 olika cirklar för seniorer utifrån behoven 
som uppstår 

Musik, media & funktionsrätt 
• Fortsätta vara nära verksamheten genom att genomföra en turné där vi träffar alla 

cirkelledare och deltagare i alla kommuner. 

• Minst 8 studiecirklar eller kulturprogram för barn/unga och unga vuxna i Navestad, 
Klockaretorpet, Skäggetorp, Marielund och Hageby.  

• Minst 2 studiecirklar eller kulturprogram inom musik/media i samtliga tretton 
kommuner 

• Minst 2 studiecirklar eller kulturprogram där målgruppen för personer med 
funktionsvariationer tar del i verksamheten för musik och media. Kulturevent, 
dansshower, livespelningar och låtskrivare sessioner.  

• Genomföra ett projekt för läsfrämjande, kommunikation-egen makt-inkludering 
under 2023.  

• Inkludera personer från Funktionsrättsområdet till kulturevent.  
 

• Skapa minst 3 studiecirklar i dans för personer från funktionsrättsområdet. Om 
möjligt inkludera dem i de andra dansgrupperna. Skapa gemensamma shower. 

• Göra en kartläggning av hur läsfrämjande verksamhet fungerar, finns/saknas i alla 
kommuner i Östergötland.  
 

• Starta någon form av samverkan/verksamhet där behov genom att utbilda volontärer 
och sätta igång högläsningscirklar, utbilda läsombud inom omsorgsverksamhet, 
samverka med biblioteken. Anordna arrangemang för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i Läsfrämjande syfte.  
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• Starta minst 1 studiecirkel för personer med intellektuell funktionsnedsättning i 
Kinda Kommun. 
 

• Minst 3 nya studiecirklar för personer intellektuell funktionsnedsättning i 
Norrköping. 
 

• Minst 1 ny studiecirkel för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Motala. 

Lokal kraft 
• Lokal närvaro: Genomföra verksamhet i samtliga kommuner i Östergötland och 

använda SVs studielokaler. Göra en extra satsning i Motala, Vadstena, Mjölby, 
Boxholm, Kinda, Ydre och Ödeshög. 

• Motivera lokalföreningar inom våra grund- medlems- och samverkande 
organisationer att samarbeta med SV kring folkbildningsaktiviteter. Genomföra 
regelbundna avstämningar och ha löpande kontakt i verksamheten. Vi ska ta fram en 
gemensam mall för avtal/överenskommelse för våra samverkande organisationer. 

• LRF: Särskilt prioritet på beredskap. Arrangera  3 st dikescirklar,  
18 st motorsåg- och röjsågscirklar samt 3 beredskapscirklar.  

• Centerpartiet, Liberalerna (samt MP och KD): Erbjuda kompetensutveckling till 
förtroendevalda efter behov och efterfrågan. 

• Hembygdsföreningar: Erbjuda stöd i utvecklingsprocesser genom utbildningar i 
”Hembygdsmetoden” och Värvningsguiden. Ta fram inspirationskatalog för 
hembygdsrörelsen. Etablera verksamhet med 10 nya hembygdsföreningar. 

• Bygdegårdarna: Stödja bygdegårdarna i att genomföra kulturbygdsturnén i 
Östergötland. 

• Biodlarna: Samordna marknadsföringen av nybörjarcirklar i biodling och erbjuda 
administrativt stöd. 

• Allmänmarknad: Vi ska fortsätta arbetet med att synliggöra folkbildningen och nå nya 
deltagare genom ett varierat utbud av studiecirklar på allmänmarknaden. Vi gör detta 
genom att engagera kompetenta ledare, vid behov utbilda i digital mötesteknik och 
använda hemsida och sociala medier i marknadsföringen. 

• Läsfrämjande insatser genom att anordna 10 st författarträffar och bokcirklar mm till 
en bred målgrupp. En studieplan för faktaböcker kommer att tas fram.  

• Vi vill ta vara på och utveckla den ovärderliga resurs som cirkelledarna är för SV. 
Under 2023 ska vi anordna Skapardagen – en gemensam inspirationsdag för 
cirkelledare inom kreativa ämnen. 
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Volymmål ordinarie 
folkbildningsverksamhet 
Kommun – mål 2023 cirkeltimmar 
 Utfall 2022 Mål 2023 Mål 2024 
Beskrivning    
BOXHOLM 63 76 91 
FINSPÅNG 369 443 531 
KINDA 205 246 295 
LINKÖPING 7440 8928 10 714 
MJÖLBY 876 1051 1261 
MOTALA 1943 2332 2798 
NORRKÖPING 6543 7852 9422 
SÖDERKÖPING 1152 1369 1659 
VADSTENA 944 1133 1359 
VALDEMARSVIK 1186 1423 1702 
YDRE 712 854 1025 
ÅTVIDABERG 140 168 202 
ÖDESHÖG 688 826 991 
Totalt: 22 261 26 700 32 050 

Annan 
folkbildningsverksamhet 

2 225 
 

2 400 
 

2800 

Särskilda uppdrag 5 003 2 000 2 000 
Kulturarrangemang 776 800 800 
Totalt:  25262 31 900 37 650 

 

Kommun – mål 2023 unika deltagare 
  Utfall 2022 Mål 2023 Mål 2024 
Beskrivning       

BOXHOLM 20 24 29 
FINSPÅNG 74 89 107 

KINDA 57 68 82 
LINKÖPING 898 1 078 1 293 

MJÖLBY 186 223 268 
MOTALA 147 176 212 

NORRKÖPING 929 1115 1 338 
SÖDERKÖPING 199 239 283 

VADSTENA 80 96 115 
VALDEMARSVIK 202 242 291 
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YDRE 79 95 114 
ÅTVIDABERG 37 44 53 

ÖDESHÖG 95 110 137 
Totalt: 3 003 3 600 4 320 

Särskilda uppdrag 484     
Annan folkbildningsverksamhet 1 555 1 870 2 240 

Kulturarrangemang 100 120 140 
Totalt:  5 142 5 590 6 700 

 

Cirkeltimmar verksamhetsområden – mål 2023 

 
Utfall  
2022 

Rev Mål  
2023 

Rev mål 2024 

Lokal Kraft 7 922 10 000 13 550 
Musik, media & 
funktionsrätt 11 490 

 
15 200 

 
18 300 

Regionalt uppdrag 0 
 

200 
 

200 
Sociala området 2 849 1 500 1 500 
Totalt: 22 261 26 700 32 050 
Annan 
folkbildningsverksamhet 2 225 

2 400 2 800 

Särskilda uppdrag 5 003 2 000 2 000 
Kulturarrangemang 776 800 800 
Totalt: 25 262 31 900 37 650 

 

Kulturprogram verksamhetsområden – mål 2023 
  Prognos 2022 Mål 2023 Mål 2024 
Lokal Kraft 241 300 300 
Musik, media & 
funktionsrätt 127 100 

 
100 

Sociala området 391 400 400 
Totalt: 759 800 800 

Organisation 
Kvalitet i allt vi gör 
Studieförbundet Vuxenskolan mål är att vara det ledande studieförbundet i kvalitet. Vi är 
öppna med vår verksamhet, lyhörda mot våra deltagare och samverkande parter och nyfikna 
på våra kollegor i andra studieförbund. Med mötet med deltagaren och ledaren i fokus bygger 
vi ett kvalitetsarbete baserat på tillit och systematik. Systematik innebär att vi utgår ifrån 
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förbundsgemensamma principer och arbetssätt, är konsekventa i vår administration och i 
vad vi erbjuder verksamheten. Tillit innebär att vi styr verksamheten och utformar 
kvalitetsarbetet utifrån tillitsbaserade styrningsprinciper. Samt utgår ifrån varje människas 
vilja till bildning, utveckling och att ärligt göra det bästa man kan i varje situation.  

Som avdelning är vi själva ansvariga för att utforma vårt systematiska kvalitetsarbete efter 
förbundets gemensamma principer respektive våra egna och verksamhetens förutsättningar. 
Särskilt viktigt i vårt kvalitetsarbete är att följa upp hur våra deltagare, cirkelledare och 
samverkanspartners stimuleras och utvecklas i vår verksamhet. Samt hur de upplever oss och 
verksamheten.  

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

 

God och säker arbetsmiljö 
Vår ambition är att vara en bra arbetsplats. Alla som arbetar hos oss ska känna sig trygga, 
säkra och deras kompetens ska tas till vara på och utvecklas. Vi har ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete där vi tillsammans i samverkan undersöker risker, genomför 
riskbedömningar, åtgärdar och följer upp arbetet. Vi genomför också regelbundet en 
medarbetarundersökning. 

Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier vilket vi visar genom att återkommande 
samtala om hur vi vill att det ska vara i vårt studieförbund. Vi har bland annat tagit fram ett 
material om trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier som alla medarbetare fått. 

 

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

 

Miljö och hållbarhet 
Vi vill bidra till en hållbar utveckling där ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden 
bildar en helhet. Som studieförbund är det en av våra långsiktiga prioriteringar och något 
som vi arbetar med tillsammans med de föreningar och organisationer vi samarbetar med.  

Vi ställer krav på leverantörer och partners. Genom samarbete och partnerskap med 
leverantörer av varor och tjänster och aktörer för genomförande av verksamhet, kan vi öka 
fokus på miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande.  

Vi för en aktiv dialog med deltagare om hur hållbar utveckling skapas för både individ och 
samhälle. Stimulera och underlätta för deltagare till konkreta handlingar som främjar en 
hållbar utveckling. 
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Fördjupning 
Till grund för den här verksamhetsplanen finns följande dokument där det går att läsa mer: 

• Stadgar för Studieförbundet Vuxenskolan. 
• Idéprogram för Studieförbundet Vuxenskolan. 
• Strategisk plan 2022–2023. 
• Statens syften med folkbildningen (prop 2013/14:172). 
• Behov och önskemål från deltagare, föreningar, samarbetspartners, kommunala enheter 

och fristående grupper. 
• Grundorganisationernas viljeinriktning. 
• Nulägesanalys – strategiarbetet 2023. 
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