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Stora delar av året 2020 präglades såklart av Covid-19 och årets tydligaste budskap
var ”Vi ställer inte in, vi ställer om och vi ställer upp!” Och det var verkligen något
som SV gjorde på många sätt i Skåne.

Åsa Björk, regionchef

Vårt Arvsfondsprojekt Berättarverkstad Deluxe hann bara precis starta upp sina första grupper tillsammans
med daglig verksamhet i Kävlinge kommun och Ystads kommun innan det blev omöjligt att genomföra träffar
fysiskt. Med tålamod, envishet och kreativitet ställde projektet om en stor del av verksamheten till att bli digital
och tillgänglig för deltagarna som i många fall inte har ett fungerande språk och stort behov av stöd.
Imponerande.
Att vi kunde ställa om och genomföra Skåneveckan för psykisk hälsa, med i stort sett lika omfattande program
som tidigare år, men till största delen digitalt är inget mindre än en bravad. Och genom den digitala närvaron
nådde veckan en publik och målgrupp den tidigare inte nått. En stor eloge till samordnare och till alla fristående
arrangörer för ett fantastiskt genomförande.
Det är mycket glädjande att det var betydligt fler som gick våra cirkelledarutbildningar förra året, 109 cirkelledare deltog under 2020 jämfört med 46 året innan. Det är mycket troligt att den största anledningen till den
kraftiga ökningen beror på att vi ställde om och erbjöd digitala utbildningar under året. Att så många fler deltog
i de digitala utbildningarna är ett kvitto på digitaliseringen som pågår inom folkbildningen är både positiv och
nödvändig.
Våra omtyckta och populära frukostseminarier fick också ändra skepnad, när vi inte kunde bjuda in intresserade
gäster till våra lokaler. I stället bjöd vi på såväl livesända samtal på Facebook, som webbinarier i form av panelsamtal med politiker och representanter för civilsamhället i Zoom kring aktuella samhällsfrågor. Även här nådde vi en ny och vid flera tillfällen större publik.
Nu var det inte enbart Covid-19 som gjorde att vi fick förändra våra frukostseminarier. Den andra stora händelsen under 2020, var flytten av vårt regionkontor till en annan adress i Lund, som gjordes strax före sommaren.
Mitt under pågående pandemi gick flyttlasset och vi har fått komma på plats lite pö om pö. Tyvärr har de Corona
relaterade restriktionerna gjort att vi inte riktigt kunnat börja arbeta alla tillsammans på vår nya arbetsplats.
Vi har i personalgruppen löst hem- och distansarbete varvat med dagar på kontoret och med gemensamma
incheckningar med fika via Teams ett par gånger i veckan. Varje medarbetare har två avstämningar vare vecka
med regionchefen och på så sätt har vi koll på varandras arbets- och livssituation. Vi har klarat omställningen
mycket väl efter omständigheterna, men vi längtar till den tid då vi kan arbeta för och med folkbildningen i
Skåne tillsammans fullt ut.
Den här verksamhetsberättelsen är självklart fylld med hänvisningar till att förändra förutsättningar på grund
av Covid-19, men vi tror och hoppas att du som läser den ser och förstår att mycket viktig och utvecklande
folkbildning har skett. Även under 2020.
Lund den 25 februari 2021
SV:s regionförbund i Skåne
Styrelse och medarbetare
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Fria tankars hem - hundra år av demokratiskt lärande!
Den 24 september 1920 samlade bröderna Eric och
Rudolf Carlsson sina vänner på gårdarna runt
Slöinge för att sätta i gång den första studiecirkeln
på landsbygden. De kallade den ”Fria tankars hem”.
De saknade ett forum för ett fritt meningsutbyte och
gemensamt lärande. De sådde därmed fröet till det
som idag är Studieförbundet Vuxenskolan.

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.

Hundra år senare, samlar människor sig fortfarande till hundratals olika studiecirklar, både på
landsbygderna och i städerna. Men idag heter studiecirklarna sådant som ”Digitala nybörjare”, ”Nytt
jobb i nytt land” och ”Mitt val” och tar upp viktiga
utmaningar i dagens samhälle. Studiecirklarna är
även idag ett ”Fria tankars hem”, för dessa människor.

Men vi ser också många exempel på möten och sammankomster som utvecklats till nya tillgängliga former eller digitaliseras. Så väl studiecirklar i musik
och hantverk som föreningsårsmöten och politiska
samtal. Vi har sett kultur nedanför balkongerna på
äldreboenden eller utomhusföreläsningar.

För bröderna Carlsson var studiecirkeln ett sätt att
ta till sig kunskap på egna villkor, för att förändra
samhället till det bättre. Det är precis det som
många grupper av människor använder studiecirkeln till idag också. För hundra år sedan var det
unga på landsbygden som behövde friheten och
kraften. Idag kan det vara äldre utanför det digitala
samhället, nyanlända utanför arbetsmarknaden eller personer med funktionsnedsättning utanför
demokratin.
Studiecirkeln handlar också om det goda samtalet.
Oavsett om samtalet förs i organiserad form, fysiskt
eller digitalt. Ämnet är i det sammanhanget inte det
viktiga. Samtalet, mötet mellan människor, är det
viktiga som bygger tillit, förståelse och förutsättningar för utveckling av vårt samhälle.

Det har nu gått 100 år sedan bröderna Carlsson höll
sin första studiecirkel i köket på deras gård i Gåsaboda i Slöinge. 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.
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.
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SVs regionförbund i Skåne
SVs regionförbund i Skåne är en ideell förening som har till uppgift att för sina medlemmar och i enlighet med
SV:s stadgar och program, samordna den regionala verksamheten för Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne,
samt svara för kontakter med Region Skåne samt regionala myndigheter, organisationer och institutioner.
SVs regionförbund i Skåne ska på ett effektivt sätt och i enlighet med av anslagsgivarna och SV uppställda
kriterier använda de samhällsmedel som ställs till verksamhetens förfogande. SV:s regionförbund i Skåne
ska stödja SV-avdelningarnas utvecklingsarbete. SVs regionförbund i Skåne har också till uppgift att stödja SVs
grund-, medlems- och samverkande organisationer på regional nivå.
SVs värdegrund
SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.
Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och
med hänsyn till miljön.
SVs vision
SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling.
Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.
SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjlighet att växa.
SV är den mest pådrivande och engagerande lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.
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SV regionförbundet i Skånes verksamhet
SISAM
Projekt digitalt utanförskap
Region Skåne initierade ett projekt för att minska
det digitala utanförskapet. SISAM utsåg bland annat regionchef Åsa Björk att sitta i projektgruppen
och ta fram en projektplan. Studieförbund genom
SISAM skall genom en konkret insats bidra till att
stärka egenmakten hos en egen utvald målgrupp
som står i ett digitalt utanförskap.
Detta kan ske genom att till exempel:
- hjälpa föreningar som står i ett digitalt utanförskap att ställa om till digitala årsmöten och träffar
genom utbildning.
- hjälpa kulturarbetare som står i ett digitalt utanförskap att nå ut med sin kultur digitalt genom utbildning och kulturevenemang
- hjälpa personer med funktionsnedsättning som
står i ett digitalt utanförskap att ta del av kultur
genom tex utbildning
Studieförbundet har själv möjlighet att definiera
och välja målgruppen och hur det digitala utanförskapet ter sig. I projektet ingår dock att på ett
tydligt sätt kunna redovisa och förklara hur det
digitala utanförskapet ser ut och hur egenmakten
hos den valda målgruppen har stärkts genom
projektet. Detta görs i form av rörlig bild och
ekonomisk redovisning. Redovisning av projektet
kommer att ske april 2021 där Studieförbundet
Vuxenskolans regionförbund kommer redovisa
sitt projekt via ett filmklipp.
Passion för livet (PFL)
Med anledning av Covid-19 fick mässor, där
medverkan av PFL tidigare år varit aktuell, såsom
Seniormässan och ”Res- och Livslust” ställas in.
Istället har vi börjat titta på alternativa sätt att nå
ut och starta grupper. Ett av dessa är genom de
fastighetsbolag som finns runt om i Skåne (såväl
kommunala som privata), som erbjuder olika
varianter av seniorboende där PFL skulle kunna
erbjudas som mervärde. En affisch har tagits fram
i marknadssyfte gentemot fastighetsägarna och
denna kommer att kompletteras med ett informationsblad om hur PFL kan bedrivas i digital form.
I slutet av sommaren fick vi besked från Region
Skåne att det IOP vi har fram till årsskiftet
avseende Passion för livet inte kommer att förnyas/
förlängas. Detta då man vill arbeta mer aktivt mot
målgruppen unga framöver, med extra betoning på
psykisk hälsa och fysisk aktivitet för denna målgrupp.

En inspirationsträff var planerad till den 6 oktober
i Eslöv för våra seniorer inom denna satsning men
fick ställas in på grund av Covid-19. Med anledning
av det nya beskedet från Region Skåne kommer
ingen ny träff planeras in.
Change for life
I början av februari startade en utbildning av nya
handledare i Helsingborg. Intresset var stort och
kursen blev snabbt fullbokad med deltagare från
hela Skåne. Efter genomgången utbildning som var
planerad till tre tillfällen var ledarna klara att starta
upp egna grupper inom konceptet i samverkan
med avdelningarna.
Inför den tredje och sista träffen samlades fokusgruppen för integration och diskuterade hur fortsättningen skulle se ut och hur dessa nya ledare
skulle komma igång med verksamhet snarast
möjligt. Dessvärre fick den skjutas upp med anledning av Covid-19 och då restriktionerna inte
lättades togs beslut att genomföra den sista träffen
digitalt. Valet av forum landade i Learnify och de
båda ledarna för utbildningen har spelat in filmer
och tagit fram material.
Våra utbildare på området har tillsammans med
oss tagit fram ett upplägg att arbeta utifrån nästa
år. Bl.a. genomfördes ett inspirationsmöte i
december för att förankra satsningen hos verksamhetsutvecklarna (VU). Under 2021 kommer arbetet
med att utbilda nya ledare och hitta samverkansaktörer ute i kommunerna dras igång.

Detta är SVs regionförbund i Skåne
Maja Gustafsson,
projektledare – integration.
Jag arbetar med flera utvecklingsprojekt såsom Dans för
demens samt TIA-projektet
Change for life. Är också
regional
kontakt
för
samarbetet med Skånes
Hembygdsförbund
och
Hemslöjden Skåne.
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Integration och asylverksamhet

Kultur

Integrationsverksamheten i Skåne
Under våren samordnade vi regelbundna träffar
med fokusgruppen Integration. I den ingår VU med
fokus på integration i Skåne. Tillsammans såg vi ett
behov av att skapa en gemensam plattform att nå ut
till nyanlända och sprida information om vår verksamhet i Skåne. Därför lanserade vi i juni en Facebooksida ”Ny i Skåne – Studieförbundet Vuxenskolan”.
Under hösten hade fokusgruppen Integration tre
digitala möten.

Hemslöjden
I samarbete med Hemslöjden i Skåne arrangerades
en kurs i ”Skånskt yllebroderi” den 8-9 februari på
regionkontoret i Lund.

Nationellt integrationsuppdrag
SV Skåne har en representant i SVs nationella utvecklingsgrupp. Under våren gjordes återrapportering till Folkbildningsrådet om de särskilda folkbildningsuppdragen: ”Vardagssvenska”, ”Svenska
från dag ett” samt ”Uppsökande och motiverande
insatser för utrikesfödda kvinnor”.
I mars fick studieförbunden ytterligare ett särskilt
folkbildningsuppdrag ”Svenska för föräldralediga”
och riktar sig huvudsak till utrikesfödda kvinnor
med barn. Uppdraget syftar till att bidra till att föräldralediga utvecklar sina kunskaper i svenska
språket. I augusti hölls en presentation av de fyra
studiematerial som arbetats fram under våren för
verksamhet inom uppdraget.
Den 3-4 november genomfördes Inspirationsdagarna om integration. Temat för konferensen var
SVs riktade verksamhet för utlandsfödda inom särskilda uppdrag, ordinarie verksamhet, uppdragsverksamhet och projekt. Genom två föredrag och
efterföljande gemensamt erfarenhetsutbyte var
målet att inspirera till nya idéer och ny verksamhet.
Konferensen genomfördes digitalt på grund av
Covid-19.
Under december låg fokus på att genomföra intervjuer med tre avdelningar i SV kring deras arbete
med de särskilda folkbildningsuppdragen.
Intervjuerna kommer att vara underlag till SVs årsrapport som skall skickas till FBR.

Skapardagen
Skapardagen genomfördes som en digital workshop
i ”Skånskt yllebroderi” den 10 december. Deltagarna deltog synkront i en digital workshop ledd av
textilkonstnärinnan och cirkelledaren Kristina
Persson. Deltagarna hade i förväg fått hemskickat
varsitt broderikit som de lärde sig att brodera på
under träffen. Workshopen hölls i mötesverktyget
Zoom. I juni var det planerat en annan skapardag
med annat tema och upplägg, denna fick ställas in
p.g.a. Covid-19.

Fokusområde funktionsnedsättning
Psykbryt – Designjam
(Ungas psykiska hälsa)
Designjam var ett kort projekt som beviljades medel
från Svenska Postkodstiftelsen under förra året.
Målet var att samla ungdomar som vill vara med och
påverka samhällets utveckling tillsammans med
vuxna som besitter den faktiska möjligheten att förändra.
Under våren kom Allmänna Arvsfonden med en utlysning vid namn #Psykbryt. En stor satsning på
barn- och ungas psykiska hälsa och för oss en möjlighet att få arbeta vidare med konceptet vi påbörjat
under Designjam.
Efter samtal med Arvsfonden påbörjades arbetet
med ansökan och en dialog med tänkbara samverkanspartners fördes. Med ett par föreningar och
några kommuner som visat intresse kommer nu en
mer komplett ansökan att utformas och avsiktsförklaring att skrivas.

Detta är SV:s regionförbund i Skåne
Jenny Sjöö, projektledare.
Jag samordnar Skåneveckan för psykisk hälsa som genomförs vecka 41 varje år. Jag är
också projektledare för Passion för livet som vi utför på uppdrag av Region Skåne.
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Skåneveckan för psykisk hälsa
Under våren fick det sedvanliga informationsmöte
som brukar hållas ställas in på grund av Covid-19 till
förmån av ett kompendium innehållandes all den
information kring veckan som annars förmedlats
via mötet.
Eftersom ingen kunde planera utifrån att fysiska
träffar och föreläsningar skulle vara möjliga fick
istället fokus läggas på att få till lösningar som fungerar oavsett rådande läge till hösten. Arrangemang
utomhus såsom digitala föreläsningar, konserter
och annat uppmuntrades extra. Vi beslöt att minska
på upplagan av tryckta program till förmån för att
skapa en ny hemsida. Där samlades allt som rör
veckan, såväl program som olika mallar, kontaktuppgifter till arrangörer och länkar till
livestream/film mm. Adressen förblev densamma,
www.skaneveckan.com men funktionerna på sidan
var desto fler. När vi nådde datumet för deadline att
skicka in bidragen kunde vi räkna till närmare 100
arrangemang, skapade av 50 olika arrangörer! Vi
kunde därmed erbjuda ett lika omfattande program
som tidigare år, med skillnaden att i år var mycket
digitalt. Under årets vecka fick vi också äntligen
med ett arrangemang om HBTQ samt ett arrangemang som utöver svenska också erbjöds på
arabiska.
Utvärderingen visade att de fysiska arrangemangen
var saknade, men också att vi nådde ut till betydligt
fler än tidigare och att vi genom det digitala formatet även lyckades nå en yngre målgrupp. Årets
Skånevecka genom-fördes 5-11 oktober och temat
var ”Kärlek och medmänsklighet”.
Parkinson Skåne
Världsparkinsondagen som vanligtvis brukar genomföras i april fick ställas in på grund av Covid-19
och nytt datum planerades till 22 september, men
även denna fick ställas in med anledning av de då
rådande restriktionerna. Flertalet av aktiviteterna i
de lokala Parkinsonföreningarna ställdes också in
under 2020
Med anledning av minskade bidrag behövde man se
över sina kostnader inom föreningen. Bl.a togs beslut om att den tidigare tryckta medlemstidningen
”Aktuellt Parkinson Skåne” enbart blir digital fortsättningsvis. Från och med januari 2021 kommer
man även införa ett Nyhetsbrev som kommer ut en
gång i månaden.
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Rådgivningsgruppen i Mellersta Skåne för
personer med utvecklingsstörning och/eller
autismspektrumtillstånd
Med anledning av Corona pandemin som tog fart
under våren fick planeringen av seminariedagen
läggas åt sidan då många av gruppens medlemmar
istället fick lägga fokus på att stödja brukarna. Det
var mycket oro och funderingar inför framtiden och
många kände sig också ensamma då de dagliga
verksamheterna hölls stängda.
Vid mötet i september, som hölls digitalt, diskuterades möjligheterna om att anordna ett webinarium under 2021.
Berättarverkstad Deluxe
Projektet Berättarverkstad Deluxe är ett treårigt
arvsfondsprojekt med syfte att hitta en metod för att
hjälpa deltagare med funktionsvariation att i text
och bild berätta sina historier. Projektet drivs på
dagliga verksamheter i sex skånska kommuner.
Under projektets gång kommer ett metodmaterial
att tas fram i form av en studiehandledning. På så
sätt kommer verksamheten att kunna spridas till
fler kommuner över landet.
Under våren rekryterade vi en stödassistent till projektet, Lina Lejfjord. Tillsammans med projektets
Berättarcoach startade de igång de fem första studiecirklarna i Kävlinge, Sjöbo, Ystad i början i mars.
Inför det andra tillfället fick vi dessvärre ställa in på
grund av Covid-19 och vi fick ställa om till digitala
träffar med de grupper som hade möjlighet.
Under våren startade vi även en Facebook-sida där
vi kommunicerar med projektets deltagare och visar
filmer från deltagarna. I maj spelade vi in en informationsfilm med Lars Dareberg.
Under hösten genomfördes studiecirklar i Kävlinge
och Ystad med varierande former. Mestadels var det
digitala träffar och där det funkade varvade vi med
fysiska träffar utomhus eller i rymliga lokaler.
I november deltog vi på APT (arbetsplatsträff) på
serviceboendet i Kävlinge för att planera en överlämning av Berättarverkstaden.
Under hösten arbetade vi även med att ta fram metodmaterial, bl.a två kortlekar som kan användas
för att stimulera berättande, en intervjukortlek och
en berättarkortlek med bilder. Därutöver har en berättarlåda med olika saker tagits fram för att väcka
minnen och berättarlust.
Projektets årsrapport färdigställdes och skickades
till Arvsfonden.
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Detta är SV:s Regionförbund i Skåne
Lina Lejfjord, stödassistent,
Berättarverkstad Deluxe
Thomas Ekberg, berättarcoach,
Berättarverkstad Deluxe

Samverkande organisationer
SPF Seniorerna
Alla fysiskt planerade kurser (ca fem) har ställts in
på grund av Covid-19. Vi har samordnat ett gemensamt erbjudande från SV till SPF kring stöd för omställning och stöttat distriktet och de lokala föreningarna i digitala möte, skapat mötesrum etc. Vi
genomförde två digitala utbildningar ”Prova på
digitalt möte” för SPF föreningarna i Skåne.
Under hösten hade SPF fokusgrupp tre digitala träffar.

LRF Skåne
På grund av Covid-19 ställdes de årliga Borgeby fältdagar in.

Studiekatalog
SV Skåne har även i år tagit fram en inspirationskatalog över studiematerial, lämpliga för studiecirklar. Katalogen brukar vanligtvis presenteras på
den årliga konferensen för SPFs studieombud m.fl,
på grund av Covid-19 fick vi ställa in denna. I stället
gjordes en presentationsfilm som sedan förmedlades till samtliga SV-avdelningar och SPF-föreningar i landet. Inspirationskatalogen görs på uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolans förbund.

Personaldag
I mars anordnade vi en heldag för samtliga medarbetare och chefer i SV Skåne. På förmiddagen bjöds
vi på en föreläsning av Jana Söderberg ”Den inre
matchen”. Eftermiddagen ägnades åt workshop
med tema ”Hållbara medarbetare” med ledning av
Eva Hennevelt, SVs förbundskansli.

Detta är SV:s Regionförbund i Skåne
Christina Persson,
administrativ samordnare.
Utbildnings- och arrangemangsadministration,
rapporter samt statsistik.
Ansvarar även för verksamhet tillsammans med
organisationer inom
funktionsnedsättningsområdet, bl.a. Parkinson
Skåne och IFS Skåne.

Nationellt uppdrag Liberalerna
Det förbundsuppdrag som nationell kontaktperson
för Liberalerna, som SV Skånes medarbetare
Christian Gustavsson haft, pågick fram till halvårsskiftet då det avslutades.

Kompetensutveckling - avdelningar
SV Skåne har till uppgift att ta fram och utveckla vår
långsiktiga kompetensstrategi samt aktuell utbildningsplan för SV Skånes lokalavdelningar, SV
Skånes regionförbund samt SVs cirkelledare i
Skåne.

Hållbara tillsammans
Utveckling av konceptet ”studybuddies” där vi tillsammans angriper ett material och tema. I detta fall
utifrån Agenda 2021 och studiematerialet ”Hållbara
tillsammans”. Ett fysiskt möte samt ett digitalt.
Utöver ovan nämnda utbildningar har våren varit
fylld av kompetensutveckling när det gäller digitalt
arbetssätt och mycket tid har lagts på att lära sig,
testa och utvärdera olika mötesverktyg och teknik
för att sända live, bland annat genom förbundets
serie med webbinarier.
Under hösten arrangerade vi digitala kompetensutvecklingstillfällen för SV Skånes personal:
Växla upp dina digitala möten med
retorikbyrån – medarbetare och cirkelledare.
Att skriva effektiva texter med Lena Zetterberg
Björk – medarbetare.
Att utbilda förening med Ledarinstitutet –
medarbetare, två tillfällen.
Ta makten med Leone Milton, Om ungas psykiska
hälsa under Skåneveckan.
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Kompetensutveckling för cirkelledare,
föreningar och organisationer
Under 2020 genomförde vi följande cirkelledarutbildningar – grund för SVs cirkelledare i Skåne.
Samtliga utbildningstillfällen var fulltecknade:
• 25 februari, Lund.
• 9 mars, Lund.
• 16 april, digitalt, två omgångar.
• 23 juni, digitalt, två omgångar.
• 24 augusti, digitalt, två omgångar.
• 25 augusti, digitalt, två omgångar.
• 8 oktober, digitalt.
• 15 oktober, digitalt.
• 21 oktober, Helsingborg.
• 4 november, digitalt.
• 11 november, digitalt.
• 1 december, digitalt.
• 8 december, digitalt.

Inspirationsföreläsning ”Den inre matchen”
På kvällen den 3 mars arrangerade vi en inspirationsföreläsning för cirkelledare och förtroendevalda med medverkan av Jana Söderberg.
Ny i styrelse
För nyvalda styrelsemedlemmar inom SV:s samverkande-, grund- och medlemsorganisationer erbjöd vi en kväll med fokus på introduktion till styrelsearbete. Ann-Charlotte Eriksson, verksamhetschef på Ledarskapsinstitutet gick igenom styrelsearbetets grunder och diskuterade möjligheter och
svårigheter. Genomfördes digitalt.
I samarbete med Skåneavdelningarnas kommunikationsansvariga tog vi fram en temasida med
resurser och erbjudande för digital folkbildning.
Här kunde våra samarbetspartners hitta verktyg
och tips för bra digitala möten och för våra deltagare
fanns här kurser och kulturprogram online.
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Detta är SV:s Regionförbund i Skåne
Tommy Persson
administratör/vaktmästare.
Mina arbetsuppgifter består
i kontorsadministration, utskick samt posthantering.

Kommunikation
I början av mars arrangerade vi vårens första, och
skulle det visa sig, enda frukostseminarium. Då lyfte
vi frågan om debattklimatet och demokratin med
hjälp av Nils Gustafsson, forskare i politisk kommunikation vid Lunds universitet och Charlotte
Bossen (C) tillsammans med Inger TolsvedRosenqvist (L) i ett samtal om att vara politiker i rådande debattklimat.
Det frukostseminarium vi hade planerat till slutet
av april, insåg vi att vi inte kommer att kunna genomföra. Då började en process med att tänka om
och hitta alternativa sätt att lyfta aktuella samhällsfrågor på.
I maj kunde vi så presentera Samhällsaktörerna
– en livestream om demokrati, där vi bjöd in personer som på olika sätt agerar i samhället till ett
samtal som sändes på vår Facebook-sida. Tanken
var att visa hur olika delar av samhället fungerar genom att möta personer som arbetar med samhällsfrågor och få deras perspektiv.
I den första livestreamen gästades vi av Sydsvenskan/HD:s debattredaktör Eva Rothstein och
Centerpartiets riksdagsledamot från Malmö Niels
Paarup-Petersen i ett samtal.
I den andra delen av Samhällsaktörerna bjöd vi in
LRF Skånes ordförande Hans Ramel och ordföranden i Regionala utvecklingsnämnden Anna
Jähnke (M) till ett samtal om lobbying och politisk
påverkan.
Under vecka 27, det som skulle ha varit Almedalsveckan arrangerade vi ett Samhällsaktörerna special med ett samtal om civilsamhället i den samhällskris som Corona pandemin orsakat. Det var
också en del av Studieförbundet Vuxenskolans nationella webbinarieserie ”Plats för samtal” den
veckan. Medverkande var Mattias Larsson, verksamhetschef Nätverket idéburen sektor Skåne och
Anna Mannfalk (M), regionråd Region Skåne samt
ordförande i styrgruppen för Överenskommelsen.
Samtalsledare var Christian Gustavsson.
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Under hösten genomförde vi två livesända webbinarier i serien Samhällsaktörerna med samtal om
aktuella frågor. Vi utvecklade formatet från vårens
helt digitala samtal, till att ha samtalspanelen fysiskt på plats på regionkontoret och sända live via
Zoom. Det första samtalet hade titeln ”Kan det
skånska kulturlivet återstarta nu?” där panelen bestod av Magnus Lunderquist, ordförande i Region
Skånes kulturnämnd, Magdalena Hasselquist,
ord-förande Ideell Kulturallians Skåne samt Astrid
Selling, verksamhetsledare vid Musikcentrum Syd.
Det andra samtalet arrangerades under Skåneveckan för psykisk hälsa med titeln ”Psykisk hälsa i spåren av Coronapandemin” och gästades av Per
Einarsson, ordförande i regionala psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden och Jeanette
Heilmann, regionansvarig för Suicide Zero. Webbinarierna, som leddes av Christian Gustavsson,
finns att titta på i efterhand på vår hemsida.
I samtals- och intervjuserien Samhällsaktörerna,
har vi förutom webbinarierna också publicerat en
intervjuartikel med regionrådet Per Einarsson och
en inspelad Zoom-intervju med Pia Sander, regionchef för Skånes Hembygdsförbund. Dessa finns
också att se på vår hemsida.
Detta är SV:s regionförbund i Skåne
Christian Gustavsson,
kommunikationsstrateg.
Jag arbetar med att kommunicera vår samhällsnytta
för allmänheten, civilsamhället och bidragsbeslutare i
Skåne. Till mina arbetsuppgifter hör bl.a strategisk
kommunikation och opinionsbildning, att vara redaktör för våra sociala medier, webbplats och nyhetsbrev. Jag är också programansvarig för samtal- och intervjuserien Samhällsaktörerna.

Under hösten skrev och publicerade vi också två debattartiklar (om demokrati respektive psykisk
hälsa), ett pressmeddelande om Skåneveckan för
psykisk hälsa och speglat samhällsnyttig verksamhet som ”Vår framtid” (ett unikt lättläst material om
hållbar utveckling) och ”Min säkerhet”, en bred säkerhetsutbildning anpassad för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Under senhösten inledde vi ett samarbetsprojekt
kring en demokratisatsning med SVs regionförbund
i Västra Götaland. Projektets idé är en serie inspelade intervjuer och samtal om olika brännande perspektiv på demokratin, som ska användas som
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inledning/samtalsstartare på lokala samtal med
kommunpolitiker och andra lokala samhällsaktörer
i Skåne och Västra Götaland.
Projektets syfte är att skapa förutsättningar för
schysstare, mer tillgängliga och demokratiska lokala valrörelser 2022 genom att öka kunskapen om
demokratins villkor hos de som kommer vara aktiva
och involverade i valrörelsen. Men också genom att
stärka kunskapen om vad var och en kan göra för att
bidra till mer demokratiska processer inför de allmänna valen 2022.
Vi har hjälpt förbundskansliet med att skriva två debattartiklar om folkbildningens roll under Coronakrisen för spridning till lokaltidningar runt om i landet. En av dessa fick vi publicerat i Kristianstadsbladet.

SAM – Arbetsmiljö
Under våren har det inom ramen för vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) genomförts en
brandskyddsrond. Den visade på en del åtgärder
sedan föregående år, men också en del kvarstående
brister. Dessa rapporterades och fastighetsvärden
informerades. De blev dock inte aktuella att åtgärda
då vi flyttade till nya lokaler under juni. Lönesamtal
har genomförts enligt plan med de som önskade,
dock fick årets lönerevision vänta på grund av rådande situation med Covid-19.
Efter sommaren har en arbetsmiljögrupp startats
upp inom vilken ombuden från avdelningarna och
regionförbundet kan stötta varandra, delge information och inspirera varandra till riktlinjer att implementera på den egna arbetsplatsen utifrån goda
exempel.
Fokus har främst legat på hur vi kan vara bättre förberedda på kriser och händelser som dödsfall samt
såklart på arbetsmiljön nu under Covid-19. Dels det
praktiska som hur man har möjlighet att utforma
sin arbetsplats hemma, dels hur det påverkar det
psykiska måendet med den sociala distansering
som pågått ett längre tag.
Även medarbetarundersökningen och resultaten
från denna har tagits upp i gruppen för att gemensamt hitta sätt att förbättra trivseln hos medarbetarna.
Aktuella projektansökningar
•
•
•
•

Ungas psykiska hälsa. Arvsfonden i samverkan med Vi Unga och S:t Lukas
Tid att tala – målgrupp inom särskilda boenden, Carl Axel Jonssons stiftelse
Samverkan med Anhörigas Riksförbund
Ofrivillig ensamhet äldre, Region Skåne.
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Organisation
Regionförbundets styrelse
Regionförbundets styrelse har under verksamhetsåret 2020 haft följande sammansättning:
Regionförbundsordförande:
Monica Hildingson, Malmö
Vice regionförbundsordförande: Lars-Göran Wiberg, Hässleholm (repr Centerpartiet i Skåne)
Övriga ledamöter:
Bengt Svensson, Malmö, Stig Hellemarck, Malmö,
Lars-Göran Karlsson, Dalby, Kerstin Lingebrant, Ängelholm samt
Maria Bohr-Frank, Eslöv
Ledamöter från grundorganisationerna och Vi Unga:
LRF Skåne:
Eva Karin Hempel, Vellinge
Liberalerna Skåne:
Gisela Nilsson, Hjärup
Skånes Vi Unga:
Vakant
Adjungerad ledamot
SPF Seniorerna:
Anneli af Klinteberg, Staffanstorp
Revisorer
Revisorer för 2020 har varit:

Yvonne Nilsson, Staffanstorp
Anne Westergaard, Hörby
Tor-Björn Langåsen, Bjärred
Göran Streiffert

Valberedningen
SV Lundabygden
SV Malmö
SV Skåneland

Lars-Göran Svensson, Bjärred
Lars Hellström, Malmö
Jan Hultgren, Hässleholm

Ordförande/sammankallande

Anders Edwall, Hässleholm

ordinarie
ordinarie
ersättare
ersättare

Genomförd verksamhet och uppnådda mål
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under året
Presidiet bestående av Monica Hildingson och Lars-Göran Wiberg. har haft sju sammanträden under året.
Tjänstemän
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö.
Inom enheten tillämpar vi ett insiktsfullt och hållbart ledarskap.
Vid årets slut fanns följande tjänster:
Regionchef
Kommunikationsstrateg
Projektledare – Integration
Projektledare
Utvecklingsledare
Administrativ samordnare
Administratör/vaktmästare
Berättarcoach – Berättarverkstad Deluxe
Stödassistent – Berättarverkstad Deluxe

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%

(20% förbundet 200101-200630)
(20% förbundet 200101-201231)
(t.o.m 201123)
(varav 80% på LRF Skåne)
(fr.o.m. 200224)

Administration & lokaler
SVs Regionförbund i Skåne (org.nr 842000-2555), har sitt säte i Lunds kommun med kontor på Starvägen
19, Lund (fr.o.m. 1 juni). I dessa lokaler inryms kontorsrum för administration och sammanträdesrum.
I fastigheten finns hiss och lokalerna är handikappanpassade.
SV förbundet hyr två kontorsplatser.
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Medlemmar
SV Lundabygden
SV Malmö
SV Skåneland
Centerpartiet i Skåne
Liberalerna Skåne
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Liberala Kvinnor i Skåne
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund i Skåne
Skånes Bygdegårdsdistrikt
Skånes Vi Unga
SPF Seniorerna, Skånedistriktet

Samverkande organisationer
Det är en förmån att ha många samarbetspartners. I samspel med dem skapas mervärden i regionen.
Tillsammans kan vi genomföra en mer omfattande och kvalitativt bättre verksamhet, samtidigt som
det också stärker och utvecklar föreningslivet.
Utöver ovanstående medlemmar har vi under året samarbetat med nedanstående organisationer:
ABF Skåne
Nätverket – Idéburen sektor Skåne
Autism & Aspergerföreningen i Skåne
Parkinson Skåne
Brottsofferjouren (BOJ) Mellersta Skåne
Skånes Arkivförbund
FUB Skåne
Skånes Dansteater
Ideell kulturallians i Skåne
Skånes Hembygdsförbund
IFS (Intresseför. för Schizofreni) i Skåne
Skånes Hemslöjdsförbund-/konsulenter
Miljöpartiet de gröna i Skåne
Representation
SV:s regionförbund i Skåne har varit representerade i följande organ:
Nationell kontaktperson för L och Mp (förbundet) – Christian Gustavsson.
Rådgivningsgruppen Mellersta Skåne - Christina Persson.
SISAM - Skånes studieförbund I Samverkan - Åsa Björk.
Skånes Bygdegårdsdistrikt – Åsa Björk.
Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse – Eva Karin Hempel.
SPF Seniorerna, Skånedistriktet – Emma Eriksson Olsson.
Utvecklingsgrupp GOMOSO, förbundet - Christian Gustavsson.
Utvecklingsgrupp Integration, förbundet - Maja Gustafsson.
Organisationer i vilka Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund är medlem
Afasiförbundet
Hållbar Utveckling i Skåne, HUT Skåne
Alzheimerföreningen
Idea – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
Brottsofferjouren Mellersta Skåne
Ideell kulturallians i Skåne/IKA
Demensförbundet
Nätverket – Idéburen sektor Skåne
Fibromyalgiförbundet
Riksförbundet Attention
Hemslöjden i Skåne
Skånes Arkivförbund
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Resultaträkning
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

4 288

314 417

5 975 040

5 081 726

918 033

887 022

6 897 361

6 283 164

Övriga externa kostnader

1 602 794

- 1 796 816

Personalkostnader

4 672 168

- 4 335 023

0

- 4 317

- 6 274 963

- 6 136 156

622 398

147 008

0

- 152 883

Belopp i kr

Verksamhetens intäkter
Deltagarintäkter
Bidrag
Övriga rörelseintäkter

Summa intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar enligt plan

Summa kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fodringar
som är anläggningstillgångar
Avkastning centralkonto
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader
Summa finansiella poster

Årets resultat
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt

ÅRETS RESULTAT

46 096
0

58 682

19 277

- 234

65 373

- 94 201

687 771

52 807

- 4 476

- 2 660

2 660

0

685 955

50 147
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Balansräkning
Belopp i kr

2020-12-31

2019-12-31

20 000

20 000

19 184

19 184

Summa anläggningstillgångar

39 184

39 184

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

140 601
68 242
170 404

63 895
56 529
183 496

379 247

303 920

Likvida medel

7 092 786

6 377 640

Summa omsättningstillgångar

7 472 033

6 681 560

7 511 217

6 720 744

5 808 709
685 956

5 758 561
50 147

6 494 665

5 808 708

111 746
616 337
288 469

178 055
550 820
183 161

Summa kortfristiga skulder

1 016 552

912 036

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 511 217

6 720 744

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Aktier
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Avdelningarnas verksamhet
Avdelning

Studiecirklar
(antal tim.

Kulturprogram
(antal arr.)

Annan folkbildning
(antal tim.)

Unika deltagare
(SC och AF)

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Lundabygden

14 979

21 810

124

390

2 963

3 950

4 013

4 790

Malmö

70 993

83 255

525

738

4 259

6 039

4 589

6 153

Skåneland

48 548

100 475

620

1 812

3 086

4 455

7 261

9 680

134 520

205 540

1 269

2 940

10 308

14 444

15 863

20 623

Summa

Studietimmar SC 2011 - 2020
2020

134520

2019

205540

2018

247328

2017

241169

2016

225396

2015

205623

2014

172013

2013

168542

2012

168354

2011

171134
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000
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Kulturprogram (antal arr) 2011 - 2020

2020

1269

2019

2940

2018

3308

2017

3447

2016

4397

2015

4659

2014

4706

2013

4841

2012

4300

2011

4364
0
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2000

3000

4000

5000

6000

Studietimmar AF 2011 - 2020
2020

10308

2019

14444

2018

14256

2017

19568

2016

26167

2015

27213

2014

24987

2013

26147

2012

24059

2011

34057
0
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15000

20000

25000

30000

35000

40000

Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne
Regionkontor
Postadress:
E-post:
Hemsida:

Starvägen 19, 227 32 LUND
skane@sv.se
www.sv.se/skane

SV Lundabygden
Postadress:
Glimmervägen 6, 224 78 LUND
E-post:
lundabygden@sv.se
Hemsida:

www.sv.se/lundabygden

SV Malmö
Postadress:
E-post:
Hemsida:

Grynbodgatan 20, 211 33 MALMÖ
malmo@sv.se
www.sv.se/malmo

SV Skåneland
Postadress:
E-post:
Hemsida:

Östra Vallgatan 10, 291 31 KRISTIANSTAD
skaneland@sv.se
www.sv.se/skaneland

2021-02/Cn

Starvägen 19, 227 32 LUND
www.sv.se/skane
E-post: skane@sv.se
Tel: 046-10 26 60
www.facebook.com/skane
www.twitter.com/skane

